
 ]ا
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 ' لوألا منتي نب لوألا نجلا
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 نيعتسل هيو

 فرسهمو ٠ تانئاكلاا ريدمو « تايربلا ءىرابو « تاعونصملاقلاخش دجلا

 لسوملاو هباتك لزنملا » تاغالا رثاس ىلع برعلا ةغل لضفم « تاقطانلا نسل "الا

 هابماكم عافتراو اهلحم مظعب اذيرعتو اهمأشب اهيونت اهم يلم ادهحسدبيبح و هلوصر

 فيطللا هللا الا هلأال نأ دبشأو © هلمشأو هاكزأو هلك ودجلا غلب أ (هدمحأ)
 يام هليلخو هبييحو هلوسرو هدبع ادم نأ دبشأو « محرلا فوؤرلا مب ركلا

 1 ه نيحلاصلا رئاسو لك لآو نييبنلا رثاس لو

 اهبو ىنس"الا ماقلاو ىلع الإ لمملاب تناك ال برعلا ةغل ناق 4 دعب اما )
 نيقباسلا مرك او نيرخ آلاو نيلو الا ريخ ةةسو نيملاعلا بر باتك فرعي

 © نيدلا مويىلاناسحاب مه نيعباتااو نيربنلا رثاس ىلعو هيلع هللاتاوام نيقحاللاو
 ءانتعالا فتايلاعلا ةبذبما ممهلاو تاك ازلا سففالاو رئاصبلا ولوأ دهتجا

 نم كلذ ريغو ممرثنو مهبطخو برعلا رامشا ظنحم اهناقتا نم نكفلاو اهي .
 ارادوابست مهتحاصقمم مينع هللا ىضرقباحصلا نمز ىفءانتعالا اذه ناكو ,هرمأ

 ا: ركذام اهلاح ىتلا ةغللا نم راثكتسالا اودارأ نكل . اراهظتسا ةغالاب مهنقرعمو
 نم نوظذح مبنع هللا ىضر اهريغو ةشئاعو سابع نبا ناكو انمدقام ابلحمو

 باطخلا ني رمع برض امأو . تاعئاشلا تافوردملا نم وهام تاغالاو راعشأألا

 تاحضاولا تالوقنا!نف ةيبرعلا ظفح ف مبطي رذتا أهدالوأ امبنع هللا ىضر هنبأو

 ريشأو رصح نأ نمرثك أوهفكاذ فرهدعب نمو نيعبأتلا نع لوقتملامأو مةيلملا

 ىف ةيبرعلال عت ىلع هثحو هلا همحر ىعقاشلا انماما ءاسنث امأو « رك ذي نأ نم
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 ثحلا ىتلاطالا ىلا ةجاحالو ه-:لالج مظعو هيصنم ىضتقم وهف هلئلاسر لوأ
 مامالاو ىتفملا يف اهوطرش لب الإ ءاعالا لع نومجم ءافعلات اهيلع

 «تابافكلا ض ورفنمابميلمتوابماعت نا ىلعا وقفت او تابالولا ةحصل ىضاقلاو مظع الا

 كالسان | تدرأهتفصو ىذلا لمملاب اهنلالجو(١) ترك ذام اهرمأ (ناك اماف )

 ضورف نم هنرك ذام ضعب ىدؤأو اهلضف ضعب لانأ ىلعا ابلهأ قرط ضعب
 هللا ءاش نأ عمجأف . ةيانملا لهأ نم ةيغر هل نم ةغللا ةفرعم ىفدعاسأو .ةبافكلا
 طانلالا ىفاباتك نانتمالاو لضنلاو ناسحالاو لوطلاوذ مح رلأ فوؤرا ميركلا

 ةضورلاو زيِجولاو طيسولاوهيبنتلاو بذهب ار يلزملا مههاربا ىأ رصتخم ىف ةدوجوللا

 هشادمحر ىعفارلا مساق ىف مامأالا زيجولا حرش نمهتر صتخا ىذلا باتكلا وهو

 المج اييفام يلإ مضأ و تاغالا نم هيلإ جاَتحَت ام عمجت ةتسلا بتكلا هذه ناف

 ةسيبرعلا تاغلا ىلاعت هللا ءاش نا هب عافتنالا معيل اهيف سيل امم هيلا جانحي امم

 تاغلا يلا مضأو ةيبقنلا ظانل“الاو ةيعرشلا تاحالطالاو ةبرعملاو ةيمجعلاو

 رك ذ لزم مهريغو نجلاو ةكنالللاو ءاسنلاو لاجرلا ءامما نم بتكلا هذه فام

 تيعصخو .ًارجاف وأ ناك ارب ا رفاكوأ ناك املسم اهريغوةيأورب بتكلا هذه ىف

 اهتولوأدتيانب احصأ نيب ةروبشم اهنم ىلوالا ةسخلا نال فينصتلاب بتكلا هذه

 لك ىف نيئدنملاو صاوخلل ةرووشم راصم الا لكىف ةرئاس ىهو لوادت رثكأ

 تائاصم اهدا رفأ ىف ةعامج فنص دقو.اهيعوتسي ديفم فينصت مدع عم راطقألا

 ةداعالل بصتنع حبقيف فيحصتو راكنا ابنه ريثك ىو تانوتدم ريغ

 نأ باتكلا اذ مت نأ ميركلا هللا لضف نم وجرأو كلذ لامهأ سبردتلا وأ

 + تالماكلا تاحيحصلا نيع الا الهو تايناعلا بولقلا نشب

 تاغللأ ىف ىناثلاو ءايمأالا ىف لوألا نيم-5 ىلع باتكلا 4 بترأو )

 ةيناهف لوألا امأن ثانالا ىف ىناثلاو روكذلا ىف لوالا ناب رضف .ايمالا امأف

 هنركذ م5 ةخن قو (1)
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 كيزو قاحساو لبعام“ أو 0 ددحك ةديحصلا ءامسالا ىف لوألا . عاونأ

 .اهرئاظنو صح ى باو ركب ىبأو مساقلا ينأكأ ى كلا ىف ىلإ ا ابهبشو ورمعو

 78 او طف ويلأو عازو الأو يرهزاك لئابقلاو باقلالاو باسن ةهيلإ كثااثلا
 اخ راف يآ 272 7 اك م را 2

 نالف نأ هيف ليقام مبارلا « معثخو ةعازخو شيرقكو مص الاو شمع'الكو

 نباو ليل ىبأ نباو ةيمسم "ىنباك هلاخوأ هسعوأ هتخأوأ هوخأ وأ ةنالف نباوأ

 هللا ىضر ةشئاع ىوخأأكو ةيبئالا نباو موتكم مأ نباكو جيرج نباو بئذ ىبأ

 نعهيبأ نع نالف هينليقام سماخلا. اهرئاظنو ميع نب دابع معو اهيتخاو اهذع

 ضعبو خيشولجرك تاميملا مباسلا . نالفةجوزو ةنالقج وز سداسلا . هدج

 « اطلغ باسن الاو ءاممأ الا نم مقوام نماثلا . ه وحتو ءاملعلا

 روك ذملا بيترتلا ىلع عاونأ ةعبس وبف ءاسنلا وهو ىتاثلا 4 برغل امأو ١)

 نعاممأ نع ةنالف بتكلا هذه ىف سيلف سماخلا عوونلا نهنم طقسيو لاجرلا ىف

 ىف هتركذام لك ىرتسو ةدوجوم عاون الا يابو اهدج نع اهيبأ نعوأ اهتدج

 نكل مجعملا فورح ىلع كلذ عيمج بترأو ىلاعت هللا ءاش نأ ادضوم هعضوم

 مهنعلا يضردهدعب ءاماعلاو ىراخبلا ُنادبع وبأ لعف م دم هيسأ نم هيف أدبأ

 مة ةزمطا فرح أدبأف فورحلا بيئرت ىلأ دوعأ 2-2 ىنلا ممأ فرشل

 لوقأت لوأالا فرملا ممالا ىف دمتعأو اهرخآ ىلا مجلا م قا ءاتلا م ءابلا

 فن أالا دعب نم مهنمامدقم فلا همسأ ىف نم لك مسأ هيف رك ذأ م م ةزمطأ فرح

 ةزمها وأ نأ ىف اكرتشا ناو امهمأال ميه ربا ىلع مدآ مدقأف ل را لوألا هيف

 ءاباا ىلع ةمدقم ةزمهلاو ءاب مهاربا ةزمه دعبو يرخأ ةزمه مدآ ةزمه دعب نكل

 ضيبأ مدقأت فورحلا يقاب ىف كلذ ربتعاو مسالا فورح يقاي ىف كلذك مث

 عبارف ءايلاو ءابلاو ةزمهلا ىف اكرتشا نأو امهم ال بعت نب ىلأ ىلع لامح نبأ

 مهارباك فورحلا عييمج ىف نانثا كرتشأ نأف ىرْخأ ءاب ىأ عبارو داض ضيبأ

 ميهارباو ميهاربإ نب مهاربأ يعز نب مهاربإ مدقأف ءاب“ البتمدق مهارباو
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 نا مهدأ نب ميهاربا ىلع دهأ نب مهاربإو دحأ نب ميهار ا ىلع مبهارب | نبا
 تمدق دمحأ نب ميهارباو دهأ نب مها رباك امهسوبأ ممأو امهمسا ىف ايوتسأ

 ىفايوتسا ن اف ليعامما نيدمحأ نب مهأ ربأ ىلع ميهاربأ نب دهحأ نب . ميعاد مدقأت دملأب

 «ءايلا فرح ىلا فورحلا ميج لاثلا اذهىلعمت هدجمن دجلا ابأ تريتعااضيأ دجلا

 مدقأف اهومتو لئابقلاوباقل الاوباسن ألاو ىنكلا ىف عنسأ كاذكو

 ىعازو الا ىلع ىطاعالا ةمجرتو قحسا ىبا ةفجرت ىلع ميهاربأ ىبأ ةمجرت

 لعموتكم مأ نيا ءانب الا فكل ذك وةفينح ىنب ىلعميع ىبوش< "هيلا ىلع ىعمص لاو

 ميكح نب زهب اذكو ةجوزلاو جوزلا اذكو مريغو ةوخأألا اذكو ةيبثلا نبأ

 نب ةحلط أذكو , هدج نع هيبأ نع فرصم نب ةحلط ىلع هدج نع هيبأ نع

 تامببملا امأو .هدج نع هيأ نع بيعش نب ورمع ىلع هدج نع هيبأ نع فرصم

 كلذ ميمج لثم لعفأو بتكلا هذه ىف اهعوقو بيرت ىلع اهرك ذأف طيلاغالاو
 م ىلاعت هللا ءاش نا ءاسنلا ىف

 نم قبسام بسح ىلع مجعملا فورح ىلع اضبأ اهيئرأف 4 تاغللا امأو )

 فورحلااريتعم لو لاف لو'الا امدقم اهدعبامو ىناثلاو لو الا فرحلا ةاعارم

 هلقفا ىلع باب ىف دئاوزلا ضعب تو ذ اعرو دئاوزلا يل ل١ رظنأ الو ةيلصالا

 اذهلمفأ اعاوييصالاهمضوم ىف هنرك ذ دقو دئاز ىنالفلا فرحلا نأ ىلع ثببنو
 علاط امبرف فيرسصتلا فرعيال نم نيبقفالا ضعب هعلاطي دق باتكلا أذه نال

 طسبالوكانعاهدجالف لوصأ ابك اهنورح نأ اههوتم يلصالا اباحم ريغ ىف ةظفلأ ٠

 55 هتعفنم تلبسام تافنصملا ريخ نأف مهيلع ليهستلا تدرأف ىرخأ ةنظماحل
 « دحأ لك اهنم

 نم اهوأ ىتا عضاولا مما فرح لكر خآ ىف ىلاعت شا ءاش نإ( رك ذأو)

 صاخشالا ءامسأ يف ءاملعلا ةداع ىلع دئازلا فرحلا رهتعاو فورحلا كالت
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 لودو ىلإ برتأ لرالا بفرح ىف اهرك ذو ةليلق ابنال نكامأالاو

 « هيأأ نييقمتملا

 ايلا ترانا ادد كلا ا الع أ لد ءإ مين نلأاط
 معصاوملاو تاغللاو صاحش 81 ءاممسأ نم ينامت هللا ءاش نإ 4 طصضاوو

 فرحا اذه نآأو كديدشتلاو فينختلاو تاكرلاب هدييقتب ةييقم طبض ىلإ جا 1 انحمام 97

 ىلاعت هللا ءاش نإ تالذ لك لقنأو .ههشأ امو ةمجعملا | نيفا أ ةلمهملا نيعلاي
 هفيضأال ًاروهشم ناك اف هيف قيقحتلا لهأ بنك و ةدمتعملا هناظم نم ابذبم اقق#

 وأ هلئاث ىلإ هتفضأ ابيرغ ناك امو هيلا ةجاحلا مدعو مهترثكل هيلئاق يلإ ايلاغ

 ظافحلا ةمثأالا بتك نم هتلقن اهباحصأ لاوحأ نايبو ءاممالا نم ناك امو هيقان

 خيراتك ءانلعلا عيمج دنع نيدمتعلاو كلذ ىف ةمامألاب نيروبشملا مالعألا

 ريبكلا تاقبطلاو بابشب فورعملا طايخ نب ةنيلخو ةمثيخ ىبأ نباو ىراخبلا ٠

 ىدقاولاهخيش ناك نإو ةقث وهو ىدقاولا يتاكدعس نب دمح ريغصلا تاقبطلاو

 رسكب نابح نب ماح بل تاقثلاو ماح ىلأ نبال ليدعتلاو حرجلا نمو افيعض

 نادمخيراتو بيطخلا دادغب خيراتو هللا دبع ىلأ 5 احلل روب سين خيراتو .ءاحلا

 رابكلا خيراوتلا بتك نم اهريغو رك اسع نب مساقلا ىلأ ظناحلل قشمد خيراتو

 هدنم نبأ باتكو رهلا ذبع ننال باعيتسالاك ةباحصلا ءامسأ بتك نمو.اهريغو

 نمو . ريسااو ىزاغملا بتك نمو . اهريغو ريثأالا نباو ىنوم أو مهل ىأو

 بيطخلاو ديعسنب ينفاادبعو ئطقرادلل فاتحلاو فلتؤلاك ءامس الا طبض بتك

 مصاع ىلأ تاقباتك ءابقفلا تاقبط بتك نمو . اهريغو الوك ام نباو ىدادغبلا

 مالصلا نبورمع ينأ خيشلا تاقبطو قحسا ينأ خيشلا تاقبطو ىدابعلا

 الو هلذم فنصي مل سين وهو اهبيترتو اهميذبت ىف تعرش دقو تاعطقم ىهو

 0 7 ف الو هلم ا. در تهذم يلإ قيما معقب 5 مرش ب ءاققلا ة 7 57 42
 والا |[ مم مب ا ىتس 32 خو

 بتكو هقفلا بتكو ثيدحلأ بتك تاياور ند انويع ةيف مج هلوج يئاشلا

 © هريغو ىئاعبسلا دعس يف ال باسف الك باسنأالا نمو اهريغو لوصأالا

2.0 



 ٠ هتابوتحمو باتكلا ةبطخ
 ءايهريغو لاوكشب .نباو ىدادغبلا بيطخلا باتكك تايهملا بتك نمو

 ش ىنزلارصتخظانلارشباتكو ىرهزأ الأ غلا بيذهتمامدنعف تاغاأو

 10 6 ال !يجلا ودي ردو الث روم أو
 2 يك وفك أوس ادي اص و نع زاف نب 2 ليوا وفن زف نإ 8

 ا كس كا |ند ان ها ل ةلا

 ىأبيرفك ثيدحلا بيرغ بتك نمو . ةغللايف ةروبشملا تكلا نم اهريغو
 ريسفت بيتك نمو . ىورهلاو يناطخلاو ة ةيتق نباو ديبع ىلأ هبحاصو ةديبع

 ةعماجلا ربسافتلا نم اههريغو ىلزتعملا ىنامولأ با:5و ىدحا ول طيسبلاك نآرقلا

 ىب الفنمملا بيرغك ةغالا تادرغم نم عاونأ ىف ةفنصما بتةكلا نمو . تافال
 ةيتك نبال يتاكلا بدأو تيكسلا نال قطنملا حالصإ و مالس نب مساقلا ديبع

 نصملا بتكلا نمو . حيصنلا حورمشو ىرابن الا نبال رهازلا باتك و هحو رشو
 ثيدحلا حورش نمو . ةروهشم ةريثك ىهو نيرخأتلاو نيمدقتملل ماودلا نحل ىف
 ىراخيلا حرش ىف هل مالع'الاو دواد ىلأ نئس حرش ىف ىناطخلل نذسلا لامك
 حرشو . لاطب نبال ىراخبلا حرشو ٠ أطولا حرش ىف ربلا دبع نبال دربملاو
 راون ألا ملاطمو. هل فراشملاو ضايع ىضاقال يسم حرشو.يبرعلا نبال ىذمرتلا

 ه اهريغو لوئرق نال

 ةزجمملاو ىنلاو لقملا ةقيقد نايبك مالكسلاو لوص الاو هقفلا بتك نمو
 لاج أو دوجولاو مالكلاو نالذحلاو قيفوتلاو قزرلاو رحسلاو ةماركلاو

 بيتك ىف الإ انقتم دجو, ال امم كلذ ريغو ءادسٍلاو خيسملاو ملاعملاو رادق الاو
 قاقتشالاو .ىركبلاديبعفأ باتكك نك امأالا بتكنمو . مالكلاو لوصأالا
 ىرتسو . اهريغو ىزاحال نك امأالاف فاتحلاو فلتؤملاو ىقادمملا ستتتلاو“ ال
 اذكو ابنطا 7 ىف اباك اهيلا اناضم بتكلا هذه نم هلقنأ ام يلاعت هللا ءاش نإ
 5 م 5 5 م” 8
 «يلاعتشا ءاش نإ كلنيع ب رقنو هأربس أمم هرذ ذأ ملامت اهريغ

8 
 لا ياح . ىقك_لأ ء
 وزا زقلا عماج و ةغقأ و ادسو

 تاقالاو ءاممالا نم هيف عمتجي باتكلا اذه نأ ىلاعت هللا لضذ نم وجرأو
 ريسفت ىف اهم عفتني تارثكتسم لج تاداجتسلا يناعملاو تايلكلاو طباوضلار



 تاغللاو ءامسالا بيدهم /

 ظافلالا طبض ىلع هيف رصتقأ ال ىلاف تافنصللا بتكلا عيمجو ثيدالاو نآرقلا

 حضرأب ةيقيقألا لئاسلاو ةفيطللا ينعلا ن م ريثك 3 كلذ عمم هيلأ لب اهتتيقحو

 050 د 4

 و يتأع د هللأ ءاش نأ تارصتخلا تأ رأمعأ

 ةعماجلا ظائل الب قاعتي امو ابنيب قرفلاو ةقدصلاو ةدهلاو ةبهلا ةقيقح 0

 قلعتي اهاك ماكحالا كاتو اذكو اذك مح ةلام ومن هب قلمتي عاملا اناوقك

 ربد يف :طولاب اهدظع قامتير ماكحأ ةءيس الإ ةأرما ريد ىف ءطولاب

 رم ةنشحلا بييغتب قامت اياك ماكحأألا نأو ةميببلا ءطوولجرلا

 ىلابعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف هر؟ دن ليصفت اهعوطقم قو كذا مل

 نيثالث ومحم ىف الإ لعفلا رثأ طقسسي وسه اذكو هارك الا ةقيقح كلذ نمو

 ادكصو اذك ةبج لك نم هدح ةكم مرح كلذ نءو اذكو اذك ىهو ةلأ_م

 ماكحأ هب قلعتي ضيحلا كلذ نمو.اكح اذك اذك ين دالبلا نم هريغ فلاخيو

 اهلك ةتيلاو.اذكو اذكألإ سائنلاب قلعتي اهلك ماكحالا كاتو اذكو اذك ىهو

 نإ اهارتسو ةرصحنم ربغ ةلثمالا هذه هابشأو .ةلآسماذكو اذك الإ ةسجتو مارح

 عضاوملا نايب نم ىلاسعت هللا ءاش نإ مضوأ كلذك و اهعضاوم ىف ىلاعت هللا ءاش

 نا بعتب الإ عضولا اذه ريغ ىف ابعومم دجت كنلأ الام اهطبضو اهدودنحو
 هبرقبو ةنيدملا لهأ تاقيم (ةئيلحلا) ىذك اهنم هيتشب ام ىلع هينأو هتدجو

 ةروك ذلارجهريغ نيتلقلا ةلأم ىفةروك ذاارحعو. طخلا ىف هببشت مضاوم ةعبرأ

 « ةريثك كلذ هايشاو ةيزخلا باب ىف

 .سئاقتل هعجأو هده ام نقتأ ىلاعت للا ءاش نإ ىهت# .امسأالا امأر 9

0 
 اذه ىف كال-ا م حاضيا غلبأو قيقع لبك أ اهقق>أت اهباحصأ رابخا ن نوي 20-6

 نأ ىهو فينصتلا تاداجتم نم ةتسحتسم ةقيرط ىلاعت هللا ءاش نأ باتكلا

 هتحرشمضوملا فورعم وأ اريثك اراركت ارركتم ظافلالاو ءامس الا نم هيف ناك ام



 8 هيلع لمتشا امو باتكلا ةبطخ

 ههبشر نيبقفتلا ضعب ىلع هء«ضوم ىفخي ناك امر ابلاغ هعضوم ناب ريغ نم

 وأ هللاوأ وأ هلوأ ىف وأ اذك باب ىف بذوما يف هلوق الثم لوقأف هعضوم تنيب

 لسا لصف ىف ملسلا بابقبذيلا ىف هركذ زاركلا هلاث, هلانثا ىفوأ ه رخاوأ

 قاهرك ذ ذ(خاخ ةضورو) هحرش خلا ءأرلا فيفحتو فاكلا مب وهو ةيث آلا ىف

 صاخشالاءامسأ اذكو كلذءابشأو دترملا لتق ىف هرك ذ( ةخاّرب )و.ريسلا باتك

 نكي نإ و عضوم ىلإ هنيضأ ال جيرس نءاو ىف ملاك ارركتم صخشلا ناك نإ

 ىراخبإلا الثم لوقأت هعضو» تنبي ةثالث وأ نيهضوم ىف رركت وأ )١( ارركتم

 اهل رك ذ الو سقما مسق باب ىف بذهى لا ىف اههركذ نيحردصلا ابحاص لسمو

 هللا مسب ةءارق ىف ةالصلا ةفص ىف ىراخبلا طبسولا ىف رك ذو.انه الإ بذبلا ىف
 ررك-تو نيمضولا نيذه ىف الإ نياتكلا نيذه هل رك ذ ال ميحراا نمحرلا

 سق ىفو رطفلا ةاكز رخآ يف بذا يق هرك ذدواد وب أو.ةضورلا ف اه ذ

 نب ضيبأو. اهف رركتف ةضورلا ىف الإ بكا ىقاب ىف ركذ الو بل نجلا

 نم ثاوملا ءايحا كيس الا ةئسلا يثتكلا هذه ىف هل ىذ ال ياحصلا لاح

 نيتظفلب نيمضوم ىف مسالا رركت اذإو اذه هابشأو زئانجلا ف ىشاجسنلاو.بذإلا
 يعازملا حيرش وبأ الثم تانف هتئيبهكع وأ نافلتمم سياو فالتخالا نامهوي

 ىف روكذلا ىمكلاحيرشوبأ وه صاصقلا هب بجتام باب ىف بذهلا ىف

 ديز نب هللا دبعو . صاصقلا نع وفعلاباب ىف م صاصقلا ءانيتسا باب

 باب لوأو ءاقستسالا ٌةالصو ءوضولا ةفص ىف بذهملا ىف روك دملا يراصنالا

 ناذ'الا باب ىف روك ذللا ديز نب هللا دنع ريغ وهو دحاو وه قالطلا ىف كشلا

 0 هلك اذه ىدارمو.اذكو اذك نم امهذيي قرفااو طيسولاو بذهملا نم

 لآ يَ هللا لوسر نأ حبم دقف نيملاعلا بر اضر ءاجر نيبااطلل حاضيالاو

 قى ىلاعت هللا هاش نأ 1 ذأو 6 هيخأ نوع ف ديمأ ناك أم دبعلا نوع ف لاو 0

 اهيف هلوق ناك ءاوس هدم ةييرغ لئاسم انناحصأ ءا ءايقق ند دحاو لك ةهحرت رخآ

 رركتب 0 اوةخست ىفو (0)



 تانلئاو ءايم الأ بيذبت 3م

 حوجرملا نم كلذ رثك أو حوجرموأ عججار هلوق نأ نيأو احوجرمدأ احجأر
 داوملاو دلبلاو يسنلاوةينكلاو مسالا نايب مهريغو ةباحصلا مجارت نم دوصقلاو
 هنأ اني احصأ ءابتف ىف اذ ه يللا مظنيو هرايخأ نويعو هبقانم نم هسيفنو ةانولاو
 لملعت هنأو ال مأ سبقت هفينصت نأو فاص امو هيلع هتف” نمو هقفت نم ىلع
 ءاش نإ كلذ لك ىف ىرتسو اهريثك وأ باحصأالل ةنلاخلا ليلق هنأو ال مأ
 نف لك نم ءاناعلا بتل ” ةمجأ رم ىف هببسل بغرو كنيع هب رقنام ىلاعت 5

 مولعلا عاونأ نم ةنازخ دوصةم هيحاصا لص نأ باتكلا اذه 5 نأ وجرأو
 ةناعالاو ةيافكلاو قيفوتلاك رومأ نمهريغ يفو كلذيف ىداد.ةساوهيف لخدب ىتاا

 قيفوتلا هلأسأ باوتلا ميكحلا فيطالا باهولا مركلا هللا نم ةيادملاو ةئايصلاو
 ةرفشمو تايلاىتحداي دزأىف ماد اهقيادملاو تاعاطلا عاونأ ريسيتو تاينلا نسم
 انيلهأو ىفغئاشمو ىدلاوب كاذ لعشي ناو تانلاختا ىف هب ىسفن ثءاظام
 ماودو هتبحوماضرب ( نيعمجأ انيلع دوجي نأو تاملدملاو نيماسملا راسو انبايحاو
 انعنني نأو تارسملا عاونأ نم كلذ ريغو هتما رك راد ىف اذني عمو هتعاط
 انيلع هب نمو انا هبهوام انم عزتبالاو تابوثملا انل عمجيو باتكلا اذهب نيعمجأ
 هلا تانلاهلا لكم انذيعي ناو انا ةنتق كلذ نمائيش لمي الاو تاريخا نم
 ةوقال هللا ءاشام هللا ىلع تاكوت هللب تمصتعا تايطعلا ليزج تاوعدلا عيمس
 لوأ ىف مدقأ و ميلظعلا ىلعلاهلاب الا ةوقالو لوحالو لوكولا معنو هللا يسع 3 الا
 « الوصأو دعاوق ممل نإ 7 الوصف باتكلا

 لصف
 ئاوف مهبتأرمو مهلاو أو مهلاو رحأو لاجرلا ءاممأ ةفرعمل نأ معا

 مرلثكر هم ناحل سبتقيو مهمادلاب بدأتيف مهلاوحأو مييئانم ةفرعم اهتم
 هتجردنع ةلالجلا ف ىلاعلاب رصقي الو مطزانم نولزنيف مهراصعأو مهبتا رم اهنمو
 تيثو ( ملع لع ىذ لك قوذو ) ىلاعت هللألاق دقو . هتبترم نع هريغ عفرب الو
 هيي هللا لوسو لاق » لاق هسنع هللا ىضر دوعسم نبأ نع ملسم حيحص ىف



 ١ ١ بأقل الاو ىنكلاو ءاممالاو ةيمستلاب قلعت, ام

 ير ةشئاع نعو 4( اثالث مهتولي نيذلا مى داو مالحأالا وأوأ ممىنبليأ 2

 مالا لاق « مهزانم سانلا لزنن نأ يي هللا لوسر انرمأ » تلاق اهنع هللا

 ىلإ هئنس ىف دواد وبأ راشأو جيحص ثريذح وه ثيدحلا مولع ف نأ ذيع وبأ

 حاسم ىف انيلع ىدجأ و .انل نيدلاولاك انفالسأو انئمثأ مهنأ اهنمو . لسرم هنأ

 مبا نأ أئب حبق انيلع دوعأ وه ايف ان مصنأو. انرأر ة راد ىل شا ىتلا انت رخآ

 اذإم,ءروأو ميدعأ لوقب حيجرتلاو لمعلا نو ١ نأ ابنمو .٠ مث ةرعم لعل نأو

 مهتافنصم نأيب ابنمو . بذهملا حرش ةءدقم ىف هتحضوأ ام لع مهاوقأ تضراعأ

 ىلإ بلاطا داشرإ كالذ ىفو اببتارم ىلع هببنتلاو اهمدعو ةلالملا نم اه امو

 ريغو هب رارتفالا ند فاي ام هريطخمو اهنم ةهدمكمل ام هل فيرملو ايليصحم

 « قيفرتلا سابو كالذ

 لصف

 م باقلالاو ىنكلاو هام الاوةيمستلاب قلعت )

 ريشأ انأو راكذ الا باتك يف هين الج ماقألا هذه ىف تءمح دقو

 , ىلأ ثيدحل مسالا نيسحم بحتسي « كلذ نويعنم دن ىلإ هللا ءاش نإ انه

 ةمايقلا موي نروعدت كنإ هيي هللا لوسر لاق > لاق هنع هللا ىضر ءادردلا

 نع نع حيحعص د ديح دانساب دواد وبأ هأآور 08 3 أ اوادحأت مكنامسأب

 هللا ىل 1 ملامسأ ب أت | تارص 2 تع هللا لوسر لود 0 لاق 5 اهنع بأ يغر رع نبا

 يشمل بهو نب ا نع اشو دواد ىأ ن 5 فو 6 نمر دبعو لا كديع

 بحأو بن الأ ءايسأب | وقوم لا ! لوسر لاق ه لاق هنع هّللاى طر احلا

1 

 برح امسقأو ماعو ثراح اهقدصأو نم رلا دبعو هللا دبع ل | ىلا ءامسأالا

 5 لوسر لاق م لاق هنع هَل ىكر بداح نب ةروس نَع 1م يحض فو 64 ةرمو



 الامو باقلالاو ءامسالا نم زوجمام ١

 متألوقت كاف حتلفأ الو احاجت الو احابر الو راسب كمالغ نيمسن ال ين هللا

 قف ناحل لإ يبذل مسالا 0 5 بحتسإو 0 عال لوف نوكحي الق وه

 ىو رب ليف ة 9 ر امد ناك باز نأ ١ هع تأ ىذا ةرث ره فأن 3 نيحيد ملأ

 ةمس ىأتنب بيز نع حيحص فو 6 باحر ص هلل لومر اهامسف ابسفن

 تلاق بنيز اهومس ب ع 5 لوسر لاقذ هرب تيوس ) تااثأ 0ع هللا يمر

 64 بيز ص هللا ل لوسر اهايسف ةرب ابمسأو شحج تنب بذبز هيلع تاغدو

 )ن0( ةيصاع اهمسأ ناك ر.عل ةنا نأ 2 اهنع أ ىكر رج نأ نع 58 حيحصفو

 ةمص ناك ءاوس ههركد ا نآس الإ بيقلت مرحو 4 ةليج 0 هللا لوسر اهامسف

 صر "لاو جرعالاو عرف ةيلاو مم لاو يعالاو حلج لاو شع الاك هل

 7 رثاالاو رتشالاو سطف الاو قرزالاو بدحالاو رذصالاو جيئالاو لوحأالاو

 اممكلذ وربغ وأ هنأ وأ 4 هل ةدص ناك ءاوس لشالاو دمقلاو ْن ل "0 ٍِك عطق ”الاو

 هقرعيال نأ فيرعتلا ليبس لع كالذب هذ راوح ىلع العلا تقفثاو ٠ ههركي

 باقلالا هذبم نوروبشم ءاملعو ةمنأ مهعاف لاثلاف نيروكذملا ءالؤبك كاذب الإ

 ةييقلت زاوج لعاوقفتأ و.باقل الابالإ سانلارثك أيفرعبال واهريغو ثيدحلا__ةكىف

 بارت ىلأو .هنعللا ىضر قيدصلا ركب ىلأ لقيتك ههركي الو نسحلا سقي

 بقل قرسو 03 ورم نإ قايرخلا بقل نيدسيلا ىذو . بااطلأ نب لع بقا

 هذمم يشي ىنلا مهبقل مهنع هللا يضر نويباحص ءالؤيف ىنيجلا دسأ نب بابحلا

 ىنكن نأ ال بحتسو رس لكل ةينكلا زوجتو . اهتوبحم اوناكو باقل الا

 ثيدح ىفو . هدالرأربك أب ىنكي نأ بحتسيو . مثريغو ءاملعلا نم لضفلا لهأ

 ءانكف هدالوأ ريكأن 0 الحر لأس 0 ىنلا نأ 0 هريغو دواد ىلأ ننس ىف

 مع 044
5 

1 
 ةياكن زوجيو هل اوال نم ةينكست زوجو . هدالوأ ريغب هتياكست زوجت

 لعفام ريمعإ بأ اي م لوقي يلو لا لوسر ناك اك لفطلا ةبن كنتو هل كلوي م ن#

 ىلإ ةيصاع اطل لاقي ناك ةخسن فو (1)



 0 بسذلا ىف نيفل ملا ةداعناو

 ىبكيو . ةنالف مأو نالف مأب ةأرئاو ةنالف ىأ لجرلا ةينكت زوهّيو 6 ريغنلا

 قو معريغو لاغر فأو بلاط ىأو بط ىفآاك هتينكب رهتشا ىذلا رفاكلا

 راك ذأالا ياتك ىف هتسضوأ ءاماعالا فالخيساقلا ىلأ ىنكتلا زاوج

 5 قينوتلا هللابو انبه ايلا ريشأ انأو

 باصق

 لجرلا اويسني نأ باسن 'الاو ءاممالا ىف نيئنصملا قاذحلا ةمأالا ةداع

 نولوقيف )١( لو"الا ىف نكن ل ةدئاف ىتاثلا ف لصحيا صاخلا مث ماعلا بسفلا

 هنوك ايشرق هنوك نم مزلي ال هنأال يمشاحلا ىشيرقلا تالف نب نالف الثم

 ذكيح ىلاثلا ف ةدئافال هنأت ىشرقلا ىمشاهلا نولوتيف نوسكمي الو ايمشاه

 نم

 ىشيرقلا أورك ؟ذيالأ ىغذيف( .ليق ناف إل ايشرق هلوك ايمشاه هوك نم مزلي ةناق

 شالا نوك سانا ضع, ىلع نخب دق هنا باوجلاف ىمشاحلا ىلع !ورصتقي لب

 فن الالاةيفراصن لا نم ل لوش م الاك ةيفحلا نوطيلا ىف ءافلااذه ربظبو ايشرق

 نم 0 الإ نأ صانلا نم ريثك فرعي ل يلبش هلا ىلع اورصتقأ ولو ىلهشأالا

 نورصتقيدقو مثولا اذه. مفدل صاخخلا م ماعلا. !وركذفهببشأا ٠ اذك والمأ راصن”الا

 دلسبلا ىلا نويسني دق مهما من ليلق اذهو ماعلا ىلع نورصتقي ذقو صاخلا ىلع

 نطوتسينأب نيدلب ىلا بسن هلزاك اذاو ىبدملاوأ ىكلا ىشيرقلانولوقيف ةليبقلا دعب

 اههيلاهوبست اذاو اهدحأ ىلع نورصتقي دقو امهيلا ابلاغ هوبسن رخآلا 5 اههدحأ

 نم ناك اذاو. ىقثمدلا مثىَلا نسحأالاو قشيدلا يملا اولاقق لوالا اومدق

 ةدايلانومدقي كئنيحو امهيلا ةراثوةدبلا ىلا ةراثو ةيرقلا ىلإ ةراث هوبسن ةدلب ةيرق

 نم هب رق ائمرح )لمأ ن“ وه نميف نولوقيف لئاسقلا ىف قبس اك م أ اهمال

 لولا نم ةمزال نكت ل . ةخسن يفو )١(



 01 ااا الا ىعباتلاو يباحصلا ةقيقح 1
 نولوقي دقو اتسرملا ىقثمدلا نالف قشمد روك نم ةروك ىه ىتلا ةطوفلا ىرق
 0 قا دال ب م هلو سليل ىناثسرحلا ىقشمدلا ىماشلا نالف هلم ىف يي

32 
 عبر داب ِق ناسناماقأ اذا هريغو هللا همحر كرايمملا نب هل ديع لاق. ىاتسرحلا ىلا وس

 مسنأ نم موقلا ىلاو# 7 هلوقل مهالوم ةليبقلا ىلا نوبسنيو هيلا بسأ نينس

 نأب مالسإ وم وأ ةرصانمو فلح ىلوموأ رثك الإ وهو ةقاتع ىلوم ناك ءاوسو
 هدادجأ ضعب ملسأ نيينبجلا ىلو» مامالا ىراخبلاك ةليبقلا نم دحاو ديب ىلع مسأ
 ىلا نوبسني دقو ىلاعت هللا ءاش نا هتهجرت ىف هحضو:سو نييفعجلا نم دحاو دب د ىلع

 ص هللا لوسر ىلوب نارتش ىلوم ىمشاهلا بابحلا ىنك اهالوم ١1 ةليبقلا
 يفوتلا هللبو

1 
 ىااصق

 ( مهعابتأو نيمباتلاو ةباحصلا بنارمو ميلضف ناببو ىعباتلاو ىباحصلا هقيقح يف )

 نيثدحملا رئاسو ىراخبلا بهذم وهو اءوحصأ نابعذم هيفف (ى باحصلا امأ ١
 هلاجم ملنأوةعاس راوي تلا ىأر لس لك هنأ معربغو .ءابقثلا نم(١ ) ةعامجو

 اذعو هتلاهع طرتشي هنأ لوصالا لهأ رثك أ بهذم وهو ىناثلاو ٠ هطلاخيو
 همر ىنالقابلا نبا ركب وبأ مامالا هلاق اذكهو ةفللا ىضتقم كاذو فرعلا ىضتقم
 م هريغو للا

 هنأ ىناثلاو . ايياحص ىأر ىلا اهدحأ نابهذم اضيأ هيفف (ىعباتلا امأوإل
 راصن الاو نيرجابلانم نولوالا نوقباسلاو ) ىلاعت هللا لاق ايباحص سلاج ىذلا
 يرج تاح ممل دعأ وهنع اورو مولع هل ىكر ناسحأي متوعبلأ نذلأو

 تاعاجو .ةخسن يف (0)



 16 رصحبال ةباحصلا لضف

 بيسملا نيديعس لاقف ةي آلا ىف نيقباسلاب دارملا ىف اوفلتخاو ةباآلا ( راهمألا اهتحن
 د لاقو ناوضرلا ةعيب لهأ ىبشلالاةو .نيتلبقل ىلا ىلص نم مه نورخآو

 أ مف ءاطعو ىللو قلاب سك نبأ نيذلاو هلا لوسر دمت ق ىلاعت هللا لاقو . ردي ل هَ

 هللا نم الضف نوغتبي ادجس اكرر مهارت مهني ءامحر راثكلا لغ ءاذشأ همم

 ىلاعت لاقو.ةروسلا رخآ ىلإ ( دوجسلا رثأ نم مبهوجو ىف ماوس اناوضرو

 ىلاعت لاقو ( ركتلا نع نوهنثو فورعملاب نورمأت سانال تجرخأ ة.أريخ منك)
 هللا ىوضر نيصحلا نب ناربع نع نيحيحصلا ىفو ( اطسو ةمأ مانامج كاذكو )

 (مهرلي نبذلا مث مهرأي نيذلا م ىنرق مريخ 0 هللا لوسر لاق » لاق هنع

 الو مهدحأ دم غابام ايهذ دحأ لثم مدحأ قشأورد تي هلوق ميحبعلا قو

 قالطعالا يلعمبنع هللا ىضر ةباحصلا لضف يف ثيداخالاو . هذصن ىأ 4 هفيبصن
 ةنئاطل صوصخلا ىلع(مبلئاضفامأوإل امهربغو نيحيحصلا ىف ةروهشم ةريثك .
 هللا ءاش نإ المج ابنم مب_جارث ىف ركذنسو رصحنت نأ نم رثك اف صاخشالو
 يلع ىناامه دبش نيذلا ةرشعلامبنع هللا ىضر ةباحصلا نم ةيزم#ل نم .ىلاعت

 صاقو ىبأ نب دعسو ريبزلاو ةحاطو لو نامعو رمعو ركب وبأ مهر ةنجلاب
 عبنع هللا يضر فوعنب نمحرلا دبعو حارجلا نةديبع وبأو ديز نب ديعسو

 تحن ناوضرلا ةسيب لهأو ةيناثلاو ىلو الا نيتبقعلاو دحأو ردب لهأ مهنمو

 (ةرجشلا تحتكان وعيابي ذأ نينمؤلا نع هللا ىضر ددقل )للامن هللا لاق .ةرجشلا
 ءانلخلا مياضفأ نأ يلع نوعمم انباحمأ ىدادغبلا روصنم وب أ مامالا لاق. ةيآآلا
 ةنسلإ ل عجأ او ' ناوضرلا ةعيب مدحأ م م رذب لهأ مث ةرشعلا مات من ةعب رآلا

 ىضر ىلع ىلع نام مهروبمج مدقو رع مركب وبأ قاللالا ىلع ميلضنأ نأ ىلع
 لاق هبو ناّمع ىلع ايلع ةفركلا ل هأ نم ةنسلا لهأ مدقو ىباطخلا لاق ٠ مينع هللا

 ةفالخأإل ةباحصلا هتراتخأ اذطو نايع مدقت روهجلا لوقو حيحصلاو , ةعزخ نبأ

 ركب وبأو دايو تنب ةجيدخ امالسإ مهوأو ٠ بتارملاب فرعأو ملعأ مهد هومدقو



 نب رماع ليفطلا وبا ةافو مهرخ آو , قبسأ اءبمأ يف اوفلتخاو ٠ . حيحصلا وه اذه

 رخآ هنأ ىلع اوقفتاو ءاهلملا قافتاب ةرجهلا نم ةثام ةتس ىفوت دنع ّشأ ىضر ةلئاو

 « أف

 امأو ٠ مهاضفو هتقيقح انرك ذ دقو ىعباتو عبات مهدحاوف (نومبان انأر)

 ةقيط ةرشع سخ 3 يروي ظناحلا هللا دبع 1105 مالا لاقف مهيتارم
 ةرشعلا عمس مزاح ىبا نب سيق مرنم ةباحصلانم ةرشعلا | رك ردأ نيذلا مهوأ

 نيذلا مييلبو ٠ ن . نمر لا دا لبقو دحأ اذه ىف دكراشي لو مهنع ىورو

 حيحصيفو . مهناقبط رك ذ مث ةباحصلا دالرأ نم يم هلا لوسر ةايح يف اودلو

 هنع هللا ىضر نيمباتلا ريخ وه ىنرقلا سيوإ ىف لاق حتي هَللا لوسر نأ » 2

 دوسالاو ةمقلع هل ليقف بيسما نب ديعس نيعباتلا لضفأ لبن> ن دمحأ لاقو

 نب سيفو ىدبلا ناهع ىبأ لن مهف لعأ ال هنعو دوسالاو ةملعو ديعس لاقف

 ميلضفأ دارأ هلداو قورسمو ةمقاعو نامع وبأو سيق ميلضفأ هنعو مزاح ىبأ

 فيفخ نب هللا دبعوبأ لاقو . نيعباتاا ريغ سبوأف الاو عرشلا مولع رهاظ ىف

 لغأو سيواذفوكلا لهأو بيسملا نبا نيعباتلا لضفأ نولوقي ةنيدلا لهأ دهازلا
 نب ديعس ةنئدملا ءابقف ةعبسلا ءابقثلا نيعباتلا ءالضغلا نمو.نعا كل ةرعبلا

 دوعسمنب ةبتعني هللا ديعنبهللا ديبعو دهم نب مساقلاو ريبزل | نب ةورعو بيسملا

 ةفس وبأ وه له لاوقأ ةثالث عياسلا ىف ةوءراسي نب ناملسو ديز نب ةجراخو

 ركب وبأ وأ باطخلا نإرمم نب هللا دبع نب لاس وأ فوع نإ نمحرلا دبع نبا

 رايخلا باب ىف يذهلا بحاص مهركذ دنو ماشه نب ثراحلا نب نهرا دبع نبأ

 «ىلامتهللا ءاشنإ مهجا رت ف مهحضوتسوحاكسنلا ف

 نوقحلي ال نكلو ةلملا يف لضف ميلف مهدعب نمو نيعباتلا وعبات امأو

 ىراشإلا ميحص ىف هنع هللا ىطر سنأ ثيدحل ميلبق نم ةلجلا ثيح نم

 حيحص ىفو 4 هنم رش هدعب ىذلاو الإ ماع نمام لاق يتم هلا لوسر نأ



 هيك هللا لوسر لاق » لاق هنع هللا يضر ىللس"الا سادرم نع اضيأ ىراخبلا
 باسال ركلاو ريمشلا ةلانحك ةلافح ىقبنو لو"الاف لو"الا نوحلاصلا بحذب

 1 ثرتك أال ىأروصقم ءابلا رسكب ىلبو لاب الوالاباديز ىلابأ ال لاقب « لاب هللا
 م هل رنه الو هب

 ةرهأب )١( تايآ معلا ظنح ىفو ةرهاظ لئاضف مبسفنأ ىف مهلف اذه عمو

 ىلع ني رهاظ ىتمأ نم ةفئاط لازتال ١ لاق مالسلا هيلع ىنلا نأ نيحيحصلا ينف

 ةلمح مهنأ ىلع مهروبجوأ ءانلعلا ةلمجو ٠ « مطذخ نم نالذخ ممرضيال نحلا
 اهاعوف ىتاقم عمسأرما هللا رضن ) لاقف كيلي ىلا مهاعد دقو للعلا
 غليل » حي لاقق هنع غيلبتلاب مه رمأف الردع مهلعجو 6« اممساك اهادأت
 ا علا اذه لمح هرخ - هلا ثيدحلا قوهبئاغلا نم دهاشلا

 رابخإ اذهو# نيلهاجلا ليوأت ونيلطيملا لاحتنأو ني لاغلافي رحت هلع نوفن

 يف هقذوي ىلاعت هللا نأو هياقان ةلادعو هلظفحو معلا ةنايصب ري هله

 الف هدعب امو فيرحتلا هنع نوفنيو هنولمحي لودعلا نم |فلخ رصع لك

 نم انهو.دجلا هلو عقو اذكهورصع لكفييلماحةلادعب حبر صن اذهو عيشي
 نأف معلا نم ًاقيش فرعي قاسفلا ضعب نوك اذه عم رضي الو ةوبتلا مالعأ

 هنم اه يش فرعبال مهريغ نأ ال ةنواممم لودملا نأب رابخإ وه اعأ ثيدحلا

 » لعأ لاو

 لصف

5 

 ىتلاتاليلجلا سئافنلاو تامبملا تابولطلا نم اذهو يشم هللا لوسر ىلا مثّل

 ةرهاب راثآ ةخسن فو (1)
 (ءاممالا اذهب ١ جس * ع)



 هخما من عهقفلا ىوونلامامألا ذخأم نايب 14

 نيدلاىف ءابآ لعلا ىف هغويش نأف اهتاابج دب حبقتو اهتقرمع هيقفلاو هقفتملا ىشيفي

 نيبو هنيب ةلصولاو ناسنالا لبج حبقيال فيكو . نيملاعلا بر نيبو هنيب ةلصو

 مهيلعءانثااو مه رث أم كذو مهرإو مهل ءاعالاب رومأم هنأ مم باهولا مركلا هير

 انرصع ىف ناك نم فرعي ذئنيحو يي هللا لوسر ىلا ىن» مهركذاف مهركشو

 * ابيرق ىتقيرطو يف اهعامجاب هقيرط هدعبو

 ,تاعاج نءاقيلعتو احرشو اعامسو احيحصتو ةءارق هقفلا تذخأف انأ امأف

 هلضف مظعو (1) هتدابع ةرثكو هعروو هدهزوهملع ىلع قولا مامالا ىشيش مه وأ

 م قرغلا نايع نب دمحأ نب قحصأ ميهاربلا ولأ هلكشأ ىلع كلذ ىف هزيعو

 راد ىانبابحأ رئاس نيبو هنيو ىنيب ممجو هاضرأو هنع للا ىغر ىسدقلا

 ميهارب نب دمتنب حون نب نمحرلا دبع دم وبأ انشيش مت ءاقطصا نم هةدارك

 ينم نقتملا عرولا دباعلا دهازلا قراعلا مامالا ىقشمدلا 3 ىبدقملا يسوم نبا

 بااغ ىأ ْن دم_هأ ني رم صح وبأ انكيش 5 . هللا ههحر هنقو ىف قشمد

 نسحلا وبأ انخيش مث . هنع هللا ىضر نقتل مامالا ىلرأالا ءابلا حتفب ىعبرلا

 همدقتو هتلالجو هتمامإ ىلع ممهلا قثمدلا مث ىلحلا مل ىلرأالا نسحلا نب رالس

 /! انخويشدقفتو .هنع هللا ىطر ىحاونلاهذبم هرصع لهأ ىلع بهذللا لع ىف

 ناي فو رعملانامعن نة رلادبع نس نامعورمع ىلأ مام “الا موخيش ىلع نولراأالا

 نسّثلادبعديعس ىلأ ىلعنييقا رمااةقيرط ىفمدلا وهقفتومدلاو ىلع وههقفتو حالصلا

 قرافلاىعىأ ىضاقاا ىلعدبمسو.أ هقذتو ىلصوملانو رصع أن ىلع نيهللا ةبه ني دم

 ىلع قحسا وبأ خيشلاهقفتو * ىزاريشلا قاحسا ىنأ خيشلا ىلع ىقرافلا هقفتو

 نسملا ىفأ ىلع بيطلا وبأ هقتثو ىربطلا للا دبع نب رهاط بيطلا لأ ىماقلا

 قاحسا ىلأ ىلع ىسجرساملا هقفتو ىسج رسام ا حياصم نب لبس نب ىلع نب دمي
1 

 0 رم نب لوحأ صايعلا ىبأ يلع قاحمإ وبأ ةققو قىرورملا روحأ َ مماربأ

 , هتاداعو ,. ةخسن فو 0(



 18 ءامسالا باه
 ه2 0

 طاح الا هقفتو طاع الا راشب نب نامع مساقلا نأ ىلع جيرس نإأ هفقنو جرس

 نا 3 ثا دديع ىأ ىلع ىف يزاا ةقهاو زا ى ل َن لبعاس م .هارب أ ىلأ يلع
1 
 ه4 نوب ا سحس لا ل
 كلامشادب عاوبأ مونم تاعاج ىلع ىعفاشلا هقفت عقارأا كوع أ

 ايهالك ربع نبا نع مفان لو نأ ةديرر ىلع كلامو .ةنيدملا مامأ ى مثأ نبأ
 نب ورمع نع ةمديع نب نايفس هلل فاش ا ىلاثلا خبش كااو.يشص ىبتلا نع
 هللا يضر 0 .مهنع هللا يضر سابع نب ورمع نبا نع رانيد
 ديع ديلولا ىلا ىلع ملسم ةقفثو العا مامإو ةكم ىتفم دلاخ نب لسم دلاخوبأ هنع
 ينأ لسأ ن 0-0 طع دمحم ىنأ ىلع جيب رج نبا هقلتو جيرج نب زيزعلا دبع نب كلما
 لوسر رع صايع ن .نا ذخأو سابع ن نب هللا دبع سايعلا ىلأ ىلع ام هلو عال
 ةياحصلا نم تاءادجو تبان نب ديزو ىلعو باطلا نب رمج نعو هلا

 « يلي هللا لوصر نع مهنع هلا ىضر

 اهذخأو نيروك ذا انخويش نعاهتذخأف )١( ١نيناسار 11 انباحصأ ةةيرط امأو
 ىنأ نعىرزجلا ىرزبلا نب مساقلا ىلا نع هدلاو نع ورمع ىلأ نع ةئالثلا انخ ويش
 هللأ دبع نب كلما دبع ىلاعلا ىلأ نع ىسا رمل ايكلا ىلع نب دمحم نب ىلع نسحلا
 ركب ىأ نع دم ىنأ هدلاو نع نيمرألا ماهأ ٠ فسوي ن دب هللا دبع ني فسوي نبأ
 ةقءرط ماعإ وهو ريغصلا ىزورللا لافقلا دمحأ نبا .هللا دبع نب دمأ نب هللا دبع:

 قاسسسا ىا نع ىزورملادجمزب هللا دبع نا دمحأ نب دم ديز ىنأ نع ناسا رخ
 ىلع رالس نسحلا ونأ مامالاانجيش هققت و « قبس اك جيرس نبانعىزورملا
 قباسلا هقيرطب يدزبلا ن د لع يل اهاملاهقفت 0 يئاهأملا وثب اوب أ مامالا مهنم تاعامج
 + ةلييلسلا رصتخم اذهف

 هتدرأ نكل تاعاج لب ةعامج نع ذْخَأ ءالؤه نم دحأو لك نأ مولعمو
 م دحاو نايبو راصتخالا

 اليد

 ميحضوأسوال م رهش أو مهلجأت ترك ذودحأو رلخويذن

 ةياسا رخل ةخسل فو(



 ىمالسالا خيراتلا ءادتبا ةردطا 8

 هنأف نيرخأتملا انخويش الإ ىلاعت هللا ءاش نا باتكلا اذه ىف مهجارتو مهلاوحأب

 . «قيفوتلا هللبو تاقبطلا باتك ىف مهتركذ دقو اذه ىف مرثك 'ال رك ذال

 لصف

 ةنيدملا ىلا ةكم نم يي هللا لوسر ةرجه نم مالسالا ىف خبراتلا أدتبا

 نم ةرشع عبس ةنس هنعهّللا ىضر باطخلا نب رمعةرجبل اب حرأ نم لوأو هيلع عجب اذهو

 ةانو يلاة رجلا ىتسنم ةنسلك ىفةر وهشلارومالا نمةلهجنايب ف ف رحأ هذه ةرحبلا

 هدجسم يشع ىنلاىباهيفىلو الأ نينسر شع ىهو نينسلا بيتر تى لع هيلع هللا لوسر

 ةنسلاإناذالاعرشومالسنهللادبع !-أوراصن 'الاو نيرجابملانيب آو هنكاسمو

 ىف ةرجهلانمأ ر بشر شع ةعبسوأ رشعةةسدعب ةبعكلايلإ ةيبقلا تاوحابيف (ةيلاثلأ

 ةوزغ تناك اهيفورطفلا ةقدص تضرفابيقوهربناضمرموص ضروف ابيفونأ. مش

 «ةثلاثلاإلل ةيطاف ىلع جوزت اهيفو ةشئاعب ىنب اهنم لاوش فو ناضمر ىف ردب

 ردبةوزغ مث لاوش نم عباسلا ثبسأا موي دحأ ةوزغ اهنءايارسو تاوزغ اهيف

 جوؤتو دحأ دعب را تمرحو ريضنلا ةوزغ اهيفو ةدعقاا ىذ لالبا ىرغصلا

 مأ جوز ابيف (ةعبارلال ىلع نب نسحلا دلوو موثلك مأ نامع جوزتو ةصفح اهيف

 ةنس ىف قدنحلا ليقو قدنخلا ةوزغ اهيفو مميتلا لزنو ةالهلا ترصقو ةماس

 لاق ايبنع هلل ىقر رمع نبا نع نيحيحصلا ىف عيدأ ةنس هنأ حيحصلاو سمت

 تضرءعوينزج لف ةنس ةرشععبرأ نبأانأو دحأ موي يني ىنلا ىلع تضرع

 ادحأنأ ىلع وعمجأ دقو 4 ىلزاجأف ةئس ةرشع سمح نبأ انأوقدنخلا موي هيلع

 ةسخ ةنيدما بازحأالا راصح ناكو باح لاو قدسحلا اهل لاقيو ةثلاثلا ىف

 ةازغ نا لبقو ادونجو اكر مهيلع لسرأو لجو زع هللا مهمزه مث اموي رشع
 اهيفو فوخلا ةالسصص لوأ وهو سمح ةنس ىف اهنأ حص'الاو اهف عاقرلا تاذ



 0١ ءاممالا بيذهت

 ةلقد رقو ؛ لذخلا ةيودقادغ اهيف(ةماخلالف منع هلل ىضر ةنوعم رثبز ب ءارقلا لتق

 قلطصلا ىنب ةوزغوناوضرلاةءيبو ةيبيدحلا ةأزغ اهيف(ةسداسلاإ باجحلا لزئو

 ملصلا وهو ةندهلاو ربيخ ةورغ ابيف «ةعباسلا ]» رابظلا لزنو سمشلا تفسكو

 اهيفو اضيأ ةيضقلا ةرعو ءاضقلا ةرع اضيأ ا لاقيو ءاضقلاو ةكم لهأ 5

 ىصاملا نب ررمع اوقاف ةيعكلا نداس ةحلط نب نايثعو ديلولا نب دلاخ رجاع

 ةيرام هتءاجو ةيفصو ةنوميمو ةبيبح مأ جوزتو مهتثالث اوماسأو اوحبطصاو

 ايف (ةنماثلاإلةريرهوبأ رسأ و ةشدحلا نم هباسصأو رفمج مدقو لل » هتلغبو
 بش تيفوتو ميءاربأ دلوو ناضمر ىف دكم حتفو لسالسلا تاذو ةنؤم ةوزغ

 رعس أولاقف رعسلا الغ اهيفو فئاطلاو نينح ةوزغ اهيفو 0 ثا لوسر لب

 يضر ركب وأ ونأ جحو كوبت ةوزغ ايف 4ةمساتلا) هللا وه رعسملا هلوقب مهماجأف ان

 دوفولا تعباتتو اهنع هللا ىقر ىثاجنلاو موثاك مأ تيفوثو ضانلاب هنع هللا

 هيلع يبنلا نباهيهارب اوتو عادلا ةجح ل هللا لوسر جم اهيف ( ةرشاعلا)

 « ( حتملاو هللا رصن ءاج اذا ) لؤلو ريرج رلسأو مالسلا

 اثدتيم باهولا مركلا هللب انيعتسم باتكلا دوصةمىفع رشأ نيح(اذهو)

 فورالا" بيترت ىلا داوعأ من هماسأ "قرشا دفع ةسنإ نم مث كري دمعاتيباب
 ش , رم يلي وهو ةبطخلا ىف ةطورشملا

 نإ ىدق : ني فانم دبع نب مشاه نب باطللادب .ءنب هلا ديع لوب اعدم 003

 ةناثك نب رمضنلا نب كلام ن رهفنب بااغ نب ىو نب به ند رم نب بالك

 انه ىلا .ناندع نب دعم نب رازن نب رضم ن سايلإ نس . ةكردم نب ةيزخ نبا

 حصيرالو ءاملعلا لاق . فالتخا دشأ هيف فاتخيف مدآىلا هدعباماماو ةمالا عامجا

 ليقو لصوةزمهم سايلاو دكرتو ةزمهلابىؤأو .فاقا|مضب ىدقودماعي ءيش هيف

 ملسو امييلع هللا ىلص ليربج هانكو مدا وبأ روهشلاى بنل ةينك و .مطق ةزمجب
 مساقلا وبا ظفاحلا مامالا اهيف درفأ ةريثك ءاممأ يلي هللا لوسرأو ٠ ميهاربا ايأ



 لس ودلآ وهيلعطا ىلص قطصلا بسن 9

 رك اسع نئاب فورعملا ىقشمدلا ىفاشلا هللا دبع نب هللا ةبه ن نسحلا نب ىلع

 نيحيحسعلا ىف اهضعب ءاج ةريثك ءامسأ هيف ركذ قشمد خيرات ىفاباب هللا همحر

 متاخو ىحاملاو ىفقملاو بقاعلاو رشاحلاو دمحأو دم اهنم امهريغ ىف اهيقابو

 حتافلاو ةيوتلا ىو مخحالملا ى 5 ةياور قو.ةمحلملا ىو ةهحزا ىو ءايبنالا

 8 5 كيعو نسيو هطو

 داز هللا هقحر ىقييبلا ىلع نب نيسملا نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا مامالا لاق

 اريذن ارشيم ادهاش ايمأ ايبن الوسر نآرقلا ىف لجو عشا ءامس لاق ءاماما|ضم»

 ةمعنر ةوحر هلعحو ارذعو امحر انوؤرو أريثم اجارسو ةنذأب 5 ىلا ايعادو

 هناي ايداهو

 نآرقلا ف ىمسأ ع ل لوسر لاق لاق اهنع اطر سابع نبا ن نعو

 ىنأ ديحأ ىل ل ادبحأ تيمس اأو ديحأ ةأروتاا فو دمأ أ ليجالا ىفو دمم

 راجاهيلع 7 مهئالطاف تافص تار وك كما هذه صعبو تف ا( منهج رأث نَع

 ىف ىذوحالا هباتك يف ىكلاملا ين رعلا نيا ركب وبأ ىضاقلا ظفاحلا مام الا لاقو

 مسا فلا 0 دلو مسأ فلا لجو رع ُّث 1 وصلا صم لاق ىدمرتلا 2

 ىتتلا ءايم [[ امأو اهيف ريقح ددعلا !ذهف لحو زعل ٠ ءاهسأ م 8 فنار 3 ل نا: أ ل

 اهنم تيعوف ةيبنلا ءاممالا ةذيصب رهاظلا دورولا ةهج نم اللا اهصحأ مف #

 ءارو هلو لاق مث داجأو بعوتساف ةحو رشم ةلبصفم اه هركذ مل امنا نيتسو ةعبرأ

 © داوم أ هذه

 بالك نمةرهز نب فائم ديع نبايمهو تعاب 8 1 0 00 1 ىنلاأو 0

 ليقو.ليقلا ماع يلم هللا لوسر داو بااغ نب ىّؤأ نب تلاه نب ةرم نبأ

 رسمي ةدهب ليقو ةنسيعب رأب هدب ليقودعأوبأ 7 الأ لاق .ء ةلئس نس داك ةهدلهل

 هنأ روهشملا حيحصلاو قشمد خيرات ىف زر 5 اسع نب | مساقلا وبا ظفاملاهأور نواس

 ا لوسر مأ و ةخهست ىفو 6



 قفز ةفيرمشاهنايحو لس ودل ارهيلع هللا ىلص ىتلاةريس

 طايخ نب ةنيلخو ىراخبلا خيش يمازملا رفنلا نب ميهاربا لقنو ليقلا ملع
 لوألا عيبر رهش نم « نيتثالا موي دلو هنا يلع اوقثتاو هيلع عامجالا نورخأو
 ةنعبرأ هذهف رع يناثلا مأ رشاعلا مأ نمأثلا أ يناثلا مولا ىف موه ىله اوفاتخاو

 عيبا ررهش نم تاختليل ةرشع ىتنثل نينث الاموي ىحض ُّك قوتو. ةروبشم لاوقأ

 موي نفدو.قبس اك خيراتلا ءادتبا ابنمو ةرجملا نم ةرشع ىدحإ ةنس لوألا
 ثالث هلو مالسلا هيلع فوتو.ءاعبر الا ةليل ليقو سمشلا تلاز نيح ءاثالثلا
 دقو . ربشأو حصأ لو الاو.نوتس ليقو ةئس نوتسو سه ليقو ةنس نوتسو

 ىور نم نأ تاياورلانيب مما ءالعلا لاق ٠ ميحصلا ىف ةثالثلا لاوقالا تءاح

 نمو ةافولاو دلوملا ةنس دع نيتسو اسهم ىور نمو روكلا هذه ريثعي م نوتس

 نس ىف حيحصلا اذكو.نوتسو ثالث ح.يحهلاو و اهدعي ني متسو انالث ىور

 5 وبأ كاخلا لق

 مويع ىبنو نينثالا موي بلي ى لا دلو لاقي هللادبع ىلا 5 املا خيش وهو دمحأ

 . ةنس نوتسو ثالت مم ول دو 8 ع يأ ىكر ثا اعو لعو معو ركب ىنأ

 موي فوتو نينثالا موي ةنيدلا لخدو نينئالا موي ةكم نم رجاهو نين :الا
 بارثأ الث ىف و نفكو ارورسم انوتكتدلو مالسلا هياع هنأ ىورو.نيزئ ألا

 دحأ وبأ .ماملا لاق .نيحيحصلا ىف كلذ تبث ةءامعالو سيق اهيف سيل ضيب
 سانا لخد مث ربقلاريفش ىلع هريرس ىلع مضو هنافك أ ىف يلم ىنلا جردأ انو
 5 سايعلا هيلع ةالص مهو أن دحأ 2 هو امو ًأيسوف 0 نولصب الاسرأ

 مثنايبصلا لخدلاجرلا غرف الف سانلا رئاسمل راصن الا نو رجالا“ مشاعونب

 نارقشو سايعلا انبامتقو لضفلاو ىلعو سابعلاهت رفح فل زن نفد مئءاسنلا

 هيلع ىبو دحالا ىف نقدو يبعم ىلوح نب سوأوديز ن ةماسأ ناك لاقيو لاق

 يلع هربق لمجو بارتلا اوئاهأ من تانبل مسن الإ لاةي نيللا هد ىف يم

 عاملا لاق . حصب الوهربق ىف ةريغلا لن لاقيولاق“ اشر ءاقا هيلع شرو ادءاطسم

 ةيناعمالسلا هيلع ا لوسراو لع ُُ ا لوسر دلاو هٌلاديع تام لاقي دمعأ وبأ



 هتاعضرمو سو هل آو هيلع هللا ىلص ىبنلا عاضر ؟ع
 دهس طش

 وهوتام ليقو ناربش ليقو رهشأ ةعبس ليقو رهشأ ةعست ليقو اربش نورشعو

 وهو قوت هنأ ثشال دعس نب دمحم هبتاكو ىدقاولا لاق .ةنيدملاب قوتو لح

 ىلأ ىلا هب ىموأو نينس تس ليقو.نينس نام هلو بلطلادبع هدج تامو.لقت

 ءاوب لاب تنام عيرأ ليقو. نيئنس تسع هلو يم هلل لوسر مأ تتامو .بلاط

 ةنسنيعب رأ نا وهو ةفاكس انلا يلا الوسر حلي يشي ثعبو :ةنب د ءلملاو ةكم نيب ناكم

 ليقو . ارشع ليقو .ةنس ةرشءثالل ةوبنلا دعب ةكم ماقأو مويو نيعبرأ ليقو

 ةنيأملا مدقو فالخ الب نيئس رشع اهب ماقأف ةنيدملا ىلا رحاه 5 ةرشع سه

 عجولا أدبو احلا لاق ءلو ألا مير روش ند تلخ ةرشع ىتنثل نيتثاالا موي

 5 رفص ربش نم اتيقب نيتليلل ءاعبر ةلاعوي ة ةنوميم ثدب ىف السلا هيلع ا لوصرب

 ل صق

 5 0000 1 غل هكا تدلع 00 هنثأ 531

 تنب ةيياح هتعضرام امأيأ به يأ ةالوم ةثلثملا مع ةييوت ع هةتعضرأ

 ىلأ وتس مع ىو لاف بشي ناك تأاق اهمإ اا ع رو ةيدعنلا ثراحلا نب ٌلادبع هيمن سود أ

 نلاطوأ ةع 5 بطلا ذيع هدج ةلفكمف ايش. حكي أثنو ربش ىف ىلا بابش

 رض مو طق هرم ف مل امص مظعي لف ةيلهاجلا سد نم لجو دع هللا هربطو

 .كلذ نم هللا همصعإو مث :ةميف كلذل هتولطي اوناكو مه مرقك دهاشم ٠ نم ادبشم

 طق امص تد_.ءام لاق يلع ىبلا نأ »دنع للا ىضر ىلع نع ثيدحلا ىفو

رثك هيلع مه ىذلا نأ فرعأ تازامو طق اره تبرشامو
 فال نم اذهو 

 ليمج قلخ لك هحامو بيع لك نمو ةيلهاجلا سند نم هأرب نأ هب ىلاعت هلل

 خلباملف هترابطو هقدصو هتئامأ نم اودهاش ال نيم الاب , هموق ىف فرعي ناك ىتح

 2 هآ رف رف ىرمعب غلب ىتح ماشلا ىلا لاط ىلأ همع عم جرخ ةنس ةرشع ىتثا

ا ديس اذو لاقو مدبب ذخأ و ءاش ةتعصب هف رعف ب هارا
 بر لوسر اذه نيملاعل



 9 هتاغصو لسوهلا وهيلعُللا قلص يبنللئامش

 نيح مكنا لاق كلذ تدلع نبأ نف اوئاق نيملاعق ةجدح هللا هثعبي اذه نيملاملا .

 انو الا دجسيالو ادجاس رخالا رجح الو ةرجش قبب | نان مي

 يللي جرخ م هدرف دوهيلا نم اقوخ هدرب نأ بلاط ايأ لأس ىف هدج

 اهجوزتي نأ لبق اهل ةراجم ىف اهنعهّْللا ىضر ةجمدخ مالغ ةرسيم ساشا ىلا ايناث

 ىلا جرخ املو ةبيدخ جوزت ةنس نيرشعو اسخن غلب املف ىرصب قوس غلب ىتح

 رماع ركب ىأ يومو هنع هللا ىفضر قيدصلا ركب وبأ همم جرخ ًارجابم ةنبد

 «مالسا# لعب هبال ورفاك وهو ىئثيللا طقبر لأ نب هللادبعمهليادو ءانلامضب ةريبف نا

 بصق

 ضيب الا الو ريصقلابالو نئابلا ليوطلاب سيل يلع ناك نيلي هتهص ىف

 نورشع هسأرف سيلو قوو طبسلا الو ططقلا دمحلا الو مهلا الو قبمأألا

 تقوفوهيبكنم ىلا رعش هل نيبكلملا نيبام ديعب مسجلا نسح ناكو.ءاضبب ةرعش

 ظيلغ ىأ نيفكلا نيش ةيحللا كك هينذأ فصن ىلا تقو فو هيلذأ أ ىتحشملا

 امهمادهأ ليوط نينيعلاجعدأ ر يودت هرجو ىف سيداركلاو سأرلأ محض مباص ا

 اذا بيضقلاك ةرسلا ىلإ ردصلا نم قيقدلا رعشلا :يفو ةبرشم اذ يق آلا رمحأ

 هبجو ال التي رودحلا بيصلاو ةوقب ىثم ىأ بيص ىف طحني اك اك 5 علفت اقت يشم

 ءاوسمفلا مياضنيدخلا لهس توصلا نسح رمقل اك هبجو ناك ردبلا ةليأ رمقلاك
 بحر نيدنزلا ليوط ردصلا ىلاعأو نيعارذلاو نيكل رعشأ ردصلاو ناسبلا

 نيب بقعلا محل ليلق ىأ نيبقملا سوبنم امهقش ليوط ىأ نينيعلا لكشأ ةحارلا

 ضرأألا هل ىرطتاع أك ىثم اذا ناكو ةماجلا ةضيك وةلجبلارك ةوبنلا اخ هيذتك

 هلجري ناك و هقرف مث هسأر رعش لدسب ناكو ثرثكم ريغ وهو هقامل ىف نودجيو

 بحأ ناكو موناا دنع فا رطأ ةثالث نيعرك فالي لكدمتالاب لحتكي وهن لح رسيو

 ممامسألا بيه ١ جد م
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 صيق ؟ناكو ةرمح هيفدوربلا ن م برس ىهو ةريلاو ضايبلاو صيمقلاهيلابايثلا
 تقو فو. ءادرو ًارازاوءا رم ةلح ثلقو ىف سبلو غسرلا ىلا ديب ثالوسد

 ءادوس ةمامع ثقو ىف 00 ءابقشقو ىفو» نيهأ 3

 متاخلا سباو.ءاسك ىأ رهش نم داوم ظ طرق تو ىنو ةيفتك نو اهفرط ىخراو 0

 لصف

 نياوهو قوتو ةوبنلا لبق دلو ىنكي ناك هبو مساقلا نين ةثالث يلي ه2

 رهاطلاو بيطلا لبقو ةوبنلا دعب دلو هن "ال رهاطلاو بيلطلا ىمسو هللادبعو :نيتنس
 اهب تامو نامث ةنس ةنيدملاب داو مهاربا ثلاثاو .لو الا حيحصلاو هللادبع ريغ
 ,تانب عبرأ يسع 0-0 هل نأكو رس ةيناموأ أ ارب ردع ةعيس نبأ وهو سنع هيَ

 نبا وهو سمشلا دبع نب ىزعهلا دبع نب عيبرلا نإ صاعلا وبأ ايجودتا بنيز
 .هنع هللا ىضر بلاط ىأ نس ىلع اهجوزرت ةمطافو دلي وخ تنب ةلاه همأو اهتااخ

 هدنع اةيفوتو موثلك 5 مأ م ةيكر جاوزت , نافع َن نامع امهجوزت موثاك مأو.ةيقدو
 ةرجطا نم نيثنثأ ةنس ناضمر يف ردب موب. ةيقر تفوت نيرونلا|ذ ىمس اذهلو

 فالخ الب ميرأ تانبلاف ةرجمحلا نم مست ةنسس نابعش ىف موثلك مأ تيفوتو
 موثلك مأمت ةيقر مث مبنيذ م م ساقلا هل كلو نم لوأو. .حيحصلا ىلع ل ةنالب ” نونبلاو

 دمحأ نب ىلع كلذ رك ذ موُثلك مأ نم نس أمال ١ ابيلع ةمطاق نأ ءاحو ةمطاق 0

 ةنيدملا ميها رب امث ةكع هللادبع مالسالا ىف من ظفاحلا دم وبأ مرح نب ديعس نبا

 ةمطافالا لبق اوفوت مهلك و ةيطبقلا ةيرام نم هنأت ميهاربا الا ةعدخش نم مباكو
5 
 ! ىلع ربشا ةةس هدعب تشاع اهناف



 ذو هيرارسوهجاوزأو ملسوهلآو هيلعشا ىلصدمامعأ

 بالصف

 ءارو 1 52 تاوص اك
 هيو بلطلا ذيع دالوأ رك أ وقر ثراحلا مهدحأ ةرشع دحأ ع همامعأ

 ةيعكلا ديعو به وبآو بلاط وبأو صايعلاو ةزهمحو رييزااو مثقو ىكي ناك

 ةزهح مهند مم قاديفلاو رارضو ةنكاس مج 3 ةحوتمم ةلحبم ءاده لجحو

 بيرقص ابعلا< 0 تلف ثا لوسر عيضر هن . 53 مهرغصأ ةزمح ناكو سا.هلاو

 لوسر نم أنس ركأ ناكو بيلطلما كيع هنأ ده مزمز ىليناك ىذلا وعون سلا قهنم

 »# نيس ثالث ا ثا

 تيفوت م ماوعلا نب ريبزلا مأ ىهو ترجاهو تءاسأ ةيقص تس بيل هنامو

 ,هماأل ةرده ثخأ ىهو اهنع 0 ىضر تاطخلا نب رمع ةفالخ ىف ةنيدملاب

 ةربو .ةروبشم ابتصقو ردب ةوزغ ايؤر تأر ىتلاىهو تماسأ اهنإ لبق ةكتاعو

 # ءاضيبلا ىو مكح مأو.ةميمأو» ىورأو

2 

00 | 
 اتايصق

 تأ 3
 6 هحاوزا ىف

 تنببذيزو ماس مأو ةبيبح مأو ةصنح مل ةدئاعم ةدوس م (ةيدخ نطوأ)

 ءالؤيف .ىلاعتشا ءاش نإ نوما رت ىف نهرك ذداسوةيفصو ةلري وحو ةنوميمو شحج

 ريغأ رب جوزاالو اهريغ ةهعدختأب 2 ىف جدت ن نونع ىفوت ةحدخ كعن عستلا

 ه نييففالتخالا ةرثكا نهانك رثق هئايح ىف ع نهقراف ىتاللاامأو . ةشن

 انيور . ابقتعأ مع نوعمش تنب ليقو. كير دب ةناكرو ةيرأم نأتيرس هل ناكو

 نيب مجوةرشعث الث لخدف ةأرمأ ةرشع سه يكلي ىلا جوزب لاق ةداتق نع

 - مسك رع فوتو ةرثع ىدحأ



 ملسو لاو هيلعللا ىلصديل اومنايب را

 لصق

 (ةل1ي هبلاوم ف)
 مضي ددج نب نابوُتو . ةماسأ وبأ ىلكلا ليحارش نب ةئراح نب ديز مهتم

 . ماذايد أردب دبش ميس همسمأو ةشبك وبأو ٠ ميجلا ناكسإو لادلاو ةدحوملا

 ىللسوبأو . دبع ةيفص وب أو.زمرهو ٠ ةركب وبأو .نو-يمو ٠ ريصقو ٠ عيودو

 راسبو .ىونلادوسأو .ةدحوملابحابرو.نارقشو.حلاصو .نونلاوةزمهلاتتفب :هسنأو

 معدمو مفارو ىلاميلا ةلاضفو ةثهوبأو كلذ ريغ ل بقو لسأ ةمسأ وءفاروب أوىعارلا

  ىداوب لستق ىذلا وهو دوسأ نيتلمهلا نيملا حتقولادلا ناكساو ميلا رسكب
 دجديزو يلع ىنلا لقث ىلعناك امبحتنب ل يقو نيفاكلا رسكب ةركرك_ و. ىرقلا

 ناورموأ ن اوك ذوأنارهموا ناسيك وأ نامبطو ةديبعو. ديز نب راسب نب لاله

 بيسع وبأد نينحو ةريمض وبأو . ماشهو.دقاو وباو .دقأوو . ىطبقلا روب مو

 حئفأو نع م نإ ن أو ىسراقلا نامياسو ةئيعسو ةديبع وبأو .رعأ ةمسأو

 أ 3 هللا ةديبعو ةريمض ىلأ نب ةريمضو ديعسو الوب نب ديزو ملامو قباسو

 مأزيلا عتب ى لس ءامألا نمو ه» ءارثلا وأد ةيثأ وأو ناددور ليد د

 ريثك 0 سابع 1 اواهتخأ , ىهوني ريشو و ةراموةيشمأو ا ىوضرو

 هللاءاش نا مهجارت ىف مهأوحا نايب ىف أبسو بتكلا هذه فئذ مهل ءالؤه نم

 ص ىبنال دحأاو تقو ىف نيدوجوم اونوكي مل ىلاوملا ءالؤه ن

 00 6 هللاو تقر ىف 5 ضعب لك ناك لب

 نيمجا مهنعدللا ىشر هرم ىدحإ هامإو

 ملعاو : ىلاعت



 نع هباتكو ع ىنلا مدخ نايب

 لصف

 ( قب مخف)
 بمك نب ةعيبرو . نايملس الاةثراح انبأ ءاممأو دنهو كلام ني سنأ مهن

 سلج اذاو امهايإ هسبلأ ماق اذا هيلعن بحاص دوعسم نب هللا دبع ناكو ىملس الا

 هتلغب بحاص ىنيحلا رماع نب ةبقع ناكو 0 موقي ىتح هيعارذ 2 ايباعجو امهطخ

 رمموذو .٠ قيدصلا ركب ىأ ىلومدعسو 1 نذؤملا لالبو .رافس الاف هل دوش 0-7

 حارس ني ريكي و. هتخأ نبا لاقيو ىشاجنلا ىخأ نبا ةدحوملا ءابلاب ربخم لاقيو

 ىجرع الأ ففوع نا كيرش نب علس الاو ىرافلا رذ وبأو ركب لاقيو ىلا

 2 مينع هلل ىضر عجسلا وبأو ةملس مأ يلوم رجابمو

 لصف

 ( يشي هباتك ف)

 كلذىوروّنورشعءوةثآلا مهنأ قمد خبرات ىف مساقلا وبا ظفاحلا مرد

 ريبزاأو ىلعو نامشعو باطخلا نب رمعو . قيدصلا ركب وبأ مهو . هديناسأب هلك

 مفرالاو.ةملسمنب دجتو .نايفس ىنأنبا ةيواعمو. تباثنب ديزو.بك نب ىلأو

 سيقنبتباثو.ديعس نب دلاخ هوخأ و صاعلا نب ديعس نب نابأو مقرالا ىأ نبا

 نب ديز نب هلل ديعو * مقرأالا نب ا ديعو ديلولا نب دلاخو عيب رلا نب ةظنحو

 نب ليبح رش هريغ دازو ٠ لجسلاو ةبعش نب ةرعفملاو ةبتعنب ءالعلاو. هبر دبع

 « مينع هللا ىضر ةيواعمو تباث نب ديز ةباتك مرثك أ ناكو اولاق ةنسح
 غطا



 مه ريغو كولملا ىلا كمهلس رءامسا نايب و

 لصف

 هلسر ىف

 هللا لوسر بانك ذخأف ىشاجنلا ىلا ىرمضلا ةيمأ نب ررمع ص لسرأ

 هرضح نيح ٍلسأ مث ضرالا ىلع سلجخل هريرسس نع لزنو هينيع ىلع هعضوو يل
 ىباكلا ة ةلفيلخ نب ةيحد يدلي لسرأو ٠ ةمالسأ نسحو بلاط ىلا نبا رفعج

 كالم ىرسك ىلا ىمهسلا ةفاذح نب هللا دبعو ٠ مورلا مبطع لقره ىلا باتكب

 لاقت رصمو ةيردنكسالا كالم سقوقلا ىلا ىمخنلا ةعتلب أ نب بطاحو .سراف
 اهيهوف ني ريش ابتحأو ةيطبقلاةيرام بكي هللا لورا ىدهأو لب نأ براقو اريخ
 املس نامع كل ىلا صاعلانب ورع لسرأو ٠ تباث نب ناسحل ينم هللا لوسر

 هللالوسرفوتىتح مهدنع لزب ل مهني اهف عملا و ةكدصلا نيب وورمع نيب ايلَخو

 لسرأ و :ينالا يلعن .ب ةذوهشىلا ةماعلا يلإ ىولعلا ورمع نب طياس لسرأ و ع

 ضرأ ن 5 ءاقابلا كلم ىلاسفلا رمش ىلأ نبثراحلا ىلا ىدسأالا بهو نإ عاجش

 ءالعلا لصرأو ٠ ىريخلا ثراحلا ىلا سوما ةيمأ أ ىأ نب رجابملا لسرا أو ماشلا

 لسد ب قدصت ني رحبلا كلم ىدبعلا ىواس نب رذنلا ىلا ىمرضملا نبا

 ةماع لاف مالسالا ىلا نيعاد ن رمل ةلج ىلا ليج نا ذاعمو ىرعشألا ىمومايأ

 ه مهتقوسو مك ولم نو ١ له

 لصف

 ةروذم وبأو ءةنيدملاب مودكم مأ نباو لالب نيندؤملا نم ةعبرأ ا

 « ىلاعت هللا ءاش نا مهمجارت ىف مهاوحأ نايب يل أيسو ءابقب ظرقلا دعسو ةكسمب



 ١ هتالغأو تتم هتأوزغ نايب

 لصف

 ةجبحالا جحي مو ةرجملا دعب رم عيرأ أ رمتعا يلم ىنلا ن نأ ن قزح تييحصلا ف تبلل

 نر شعواس# يره سفن 1,1 رع .ةرجطأ نم م ةنسأ نيف صأ عدو ىف ماعاد دولا

 رسعم ىنأو قاحسأ نس دقو ةيقع 2 يسوم لوق وهو روهشما وه اذه ة ةوزغ

 نيدمشا دبع وبأ لقلو ,نبرشعو عبس ليقو .ىزاغللاو ريسلا ةعأ نم مهريغو

 ةوزغ نورشعو عبس هسفنب م هناوزغ نأ لع قافتالا تاقبطلا ىف دعس
 و اولاق ابعوقو يهم ّس ةيثارم ةدحاو ةدحأو اهدعو نوس#و كس هاياريسو

 حقو رديخو قاطصملا ىو ةظير 5 :ىبو قدنخلاو دحأو وارد عسل َق الإ لئاقي

 ىداوب لئاق ليقو5 هونع كم تحت لاق نم لوق قعاذهوفثاطلاو نيلحو م

 2 معأ هللاو ريضنلا ىبو ةياغلا فو ىرقلا

 كصق

 ع ةقالخأ ىف

 سانلا نسحأ ناكو . ناضمر ىفنوكي امد وجأ ناكو سانلا دوجا يمي ناك
 هللاب مهملعأو ةرشع مهنسحأو اجعح مب اك أو امير ميا دانك مهنبلا راثلخ و اتلخ 1 ع 3 5 3 5-0

 تكس بهتنأ اذإ بعل اعاو ا اه مقتني ال ةسقنأ بضغل الو ةوشخ هلل مهدشأ

 د ذإو قدا رسصتن ىدح ءىشهبضفأ موشي الو بضشب هن لجو رع ثا تامرح

 0 ىقصش امضاوت صأنلا رثكأ 0 نكون أرقلا هقلدخ ن ناك 8 حاشأو ضرعأ ببصع

 . صانلا لحأ ناكو ال لاقت طق ائيث لئسامو ةفمضلل هحانس ضنخو هلقأ
0 
 مآ
 هدئع  فيمشلاو ىرقلاو ديفيلاو بيرقلاواهردخ ف ءارذعلا نم ءايح صانلا 55 1



 ةيلاعلاّن اَيلوسرلا قالخا 9

 ناوخ ىلع الواثكتم لكأب الودكر تالا وهلك أ ءاهتش انا طفامامط ب اعامو ءاوس قحلا يف
 وهو ابدل هيجسيو ل هاو ءاوللا بحي ناكرام حايم نم . نم متع الو ريتا لكايو

 زضفود «لخلا 2لاقو نيطقياا

 هللالو در جرخ نعش ىضرةربرهوبألاقو . عارألا هيلإ ةاش 0 ناكو#« ماعطلا
 دقو بال نا ربشلاو رهشلايف أي ناكو مدمال ىندير يملا بخ ز ممبشيمل راين دلا نم كي
 ةيدهلا ىلع ىفاكيو ةقدسضلا لك أبالو ةيدحلا لك أي ناكو.ران هوب نم تي
 ريفقف وأ ىنغ نم هاعد نم بيجيو ضبرملا دوعيو بوذلا مقربو لعنلا فصخمو
 ًاميرتم ةرائو ءاصنرقلا ةرات دعقي ناكو ادحأ رقتعالو فيرش وأ ىلد وأ

 ناكو هيدي ايبتحم اهرثك أ ىفوأ تاقوأألا نم ريثك ىفو تافوأ يف 5 7
 ءأنالا جراخ مدل ءانالاب بارششلا ىف سفنتيو نيقملبو ثالثلا هعباصأب لك
 هعمس نمدمبغي نيب همالكو.مهفتل انالث ةملكلا ديعيو ملكا عماوجت م كو
 سرفلا بكر و .ىلاعت هللارك ذ ىلع الإ موقي الو دمقبالو ةجاحريغ ىف ملك ديالو
 ىثع ادحأ عديالو رامح ىلعو ةقان ىلع هفلخ همم فد رأو ةلقيلاو راخاو ريعبلاو
 نييواط ىلايقا هلهأو وه تبي ناك.وع وملا نم رجلا هئطب يلع يبصعو .هفلخ

3 
 هلل ءاطغأ دقو اباك اين 1 دلأ ةعتمأ ٠ نم اللقتم ناكو ف ل هوشح مدأ ن هف ةهشأ رثو .

 ناكو ابيلع ةرخ . هلا راتخاو اهذخأي نأ ىبأف ابك ضرأالا نئاوُ حيتافم ىلاعت

 هذجاون تدب ىتحتاقوأ ىف كحضو مسبتلا هكحض لج ركسفلا مئاد ركذلا ريثك

 ًاقح الإ لوقي الو حمو ةبيركلا حيرلا هركبو بيطلا بحمو باين الا ىهو
 عسقأ نم لوسر م ءاج دقل )ىلاعت هللاهثصو اك ناكو هيلا رذتءلا رذع لبقيو
 مييلع لصو ) ىلاعت لاقو(ميحر فوؤر نينمؤملاب يلع صرخ متعأم هيلع زيزع

 اطورش نوطرخشي موق لابام » اضيرعت هتيتامم تناكو ( مهل نكس كتالص نأ

 نع ىهنيو هيلع ثحمو قفرتاب رمأيو كد وو ه للاعت ا باتك ىف تسيا

 هلجرنوهروباطيف نميتلا بح وقالخ ألا مراكمو عيفبصلاو وثملا ىلع ثحيبو فنعلا



 كك

 قو ءايمالا بيدهم

 مان اذإو ىذأ نم ناك امو هئالخل ىرسيلا هدب تناكو .هلك هنأش ىفو هلهنتو

 ءايحو ملح س ان هساوم ناكو.ةلبقلا لبن م نع ايلا هيج ىلع مجطضا عجطضأو

 5 أ ءىلا ه نى الو ت
 1 : و2 مر دمك () ضاوت

 كيلا ال
 أدص 4 ةش مد ك2

 ا 7 - او
 يأ ةنكسو رعصو ةنايصو ةنامأو

 رافصلايحربو رابكلارقويونوعضاوتيوىوقتلاب هيف نوفطاعتي ءاسنلا هيف رك ديال

 هباحصأفل أتيناكو .ريخلا ىلع ةلدأ نوجر خو بيرغلا نوافذحمو جاتحملا نورثؤيو

 اشدنتمالو اشحاق نكي لو.هباحصأ دقتتو معرمأ هيلويو موق لك م مركيو

 طقايشال و ةأرما الو امداخ برضإ ملو حصقيو وذعب لب ةثيسلا ةثيسلاب ىزجالو

 امبإ نكي ملام اهرسسيأ راتخا الا نيرمأ نيب ريخ امو هللا ليبس ىف دهاجب نأ الا

 هيدي هل ىلاعتو هناحبس هللا ممج دقو. ةروهشم حيحصلا ىف هتركذام لك لئالدو

 ةاجنلا هيف امو نيرخ الإو نيلوالا ع هاناو ميشلا نساحمو قالخالا لاك

 ادحأ تقي ملام هاتاآو رشبلا نم هل ملعمالو بتكي الو أرقيال ”يعأ وهو زوفلاو

 نيمنا دهمالسو هيلع هللاتاولص نيرخالاو نبا و'الاعيمج ىلع هراتخاو نيملاعلا نم

 لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع حيحصلا ىف تبث . نيدلا موي ىلا

 ثدمت الو ني 2-0 هللا لوسر 27 نم نيلأ اريرح الو اجايد ثتسسم امد

 نينسرشعبش تا لوسر تسدخ دقاو ا لوسر ةحئار نم بيطأ طق ةحئار

 ء هاذك تامثألا هلعفأ | ءيثل الو هتلمف م هتلعف ءىثا لاق الو فأ طق ىل لآت اف

 لصف

 ىهو اذولأ مادت.تارها تم مالعأو تارهاظ تاز جسم تافص لي لوسرل

 نيب نم لطابلا هيتأي ال ةرهايلا ةلالدلاو ةرهاظلا ةزجعملا نارا ابنق تاروبشم

 راصعأالا حصفأ ىف ءاغلبلا زيعأ ىذلا ديح ميكح نم ليزتت هنلخ نمالو هيدي

 نثل لق ) ىلاعت هللا لاق . قلخلا عبمجي اوناعتسا ولو هنم ةروسب اوتأي نأ مهابعاو
 جا هم) ١ (ءامألا بالرمل ١ آلا زث6 ١



 ع ىلا تازجمم ع

 مهضعب ناك واوهلثعب ن وتأي ال نآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع نحلاو سنالا تعمتجا

 أنموب ىلا مهتوادعةدشومهتحاصفو عبق رثك مم كالذب ياو مهادحتف( اريبظ ضعبل

 300 1 كبلات م يث ث أ١ييمئللاءرأ أ عج
 ةديازمم هد دختم ه قي 5 رسدعللاامقأ5و اذه

 رج مدنم و الج هرج

 مامطلاو ءاملاريثكتو هعباصأ نان 0 ءاناع عمو ردقلا قاقشن اك ةلثمأ اهتم رك ذأن كلو

 ىتمو . ةمويسملا عارزلا ماكتو رجم لا مياستو .عذجلا نينحو ماعطلا حيبسأو

 ةاشلا روردو .امهماكم يلا امهعوجرو نيت دعابتا نيت روشلا عامجاو ءفةيلإ ةرجشلا

 اهناكم ىلا هدي ىف تراصو تردن نأ دعب نامعنلا نب ةداتق نيع هدوو .لئاحلا

 ةدعسمو هتءاس نم «٠ ىربق دمرأ ناك ولع ىيع ف هلقثو كلذ دعب فرع نكت ٍض

 اذه رد موا نيك رشا ع عراصع هرايخأو لاملا ف تأربف كيتع نس هنلادع لجر

 ةنئاطن أب هراب إو فاخ و ىلأ 2 ُُك هرايخ أو ميءراصم اودع ]ف مْ نالف ع رصم

 م أ ىلع 3 هنأو كاذك نكف ميس مأ رح مأ أ نأو رحملا نواش هتمأ رم
 0_0 . ا ١ ري ام ل ْئ

 ليبسف هيأ ابققنت ىرسكز ونك نأبو .اميراغمو ضر الا قراشم نم هل ىوزام

 نثازَح نأبو ءايندلا ةرهز ن' مييلع ماقيام هتمأ لع فاي هنأبو .لجو زع هللا

 ناو .٠ قىرسك ىراوسب رولا كلام نب ةقارس نأيو ,انل مت مورلأو صضراق

 قأ نب دعس أبو 6 نيءاسملا نم نيةديظع نيدثف نسب هب هللا ملص ىلع نب نسما

 مسوي تام ىثاجنلا نأبو 1 نورخأ هب رصنو ماوقأ هب معشتملا ىح شعل صاقو

 نيس !1نأبو ندلاب وهومده ماي لكك ىسنملا دوسالانأبو . ةشيحلاب وهو اذه

 هنن نولا نأبو 0 فوأ لإ فاذ هوجولا ضارع نيع الا راغص كرعلا نواتاقي

 اآدنجو 6 أدنج دانجأ ةثالث نودنجت نيماسملا نأبو . قا رعلاو ماشل'و ميياع

 و را . معو 2 نفذ اوصوتساف طاريقلا اهيف ركذي اضرأ رصم نوحتفي مهنأبو .قارعلاب ادنجو نملاب

 لمهأ دادعا ف ميلع مدلقي ىرقلا اسوأ نأبو . امحرو ةمذ مط نأف |ريخ ابلهأب

 ةفئاط نأبو رم ىلع كيذك مدقت مثرد ردقالا هنم ١ىربق صرب هب ناك نعل



 و هيلع ىنلا تازجعم

 نأبو )١( نولتي راصن الا نأبو . نورثكي سانلا نأبو . قحلا ىلع هنمأ نم

 قلخ اذه اولوقي ىتح نولأس, نولازيال سانلا نأبو . ةرثأ هدعب نوقلي راصن الا
07 0 
|! 5 

 رسما نب زاعنألو

 هنأبو , لاتك مهني نوكيد هنأبو . قرثفتس مالا هذه نأبو . ةيغابلا ةئفلا هلتقت

 ملا بلادطعا هاد هه ىأ لل 2

 0 ركذ اك اهلك تعقوف اذه هابشأو زاجحلا ضرأ نءران جرختس

 ديشتساو اديه شاعن ًاديبش لتقتو ًاديه- شيعت سيق ن.تباث لاقو ةيلح ةحضاو

 الانق لئاقي نيهلسلا نم لجر ىف لاقو . ةديدش ىولب هبيصت نامعل لاقو.ةماهلاب

 مئالاوربلا نءهلأسي دبعم نب ةصبأو هءاجو. هسفن لتقف رانلا لهأ نم هناو اديدش

 خاخةضورولا!وبعذا دادقااوريبزلاو ىلع لاقو.مثالاو ربلا نع لأت تك لاف

 , اهصاقع نم هتجرخأ مث هتركناق اهودجوف باتك اهعم ةنيعظ (؟) كانه ناب

 هجاوز ال لاقو. داعف دوعيس هنإ رعلأ ناطيشلا قرس نيح ةريره ىف"ال لاقو

 تنأ» مالسنب هللا دبعا لاقو . كاذك ناك_فهيناقا نكعر مأ ادي كلوطأ»

 هرمع لوطيو هدلوو هلام رثكي نأب سأل ل اعدو « تومتىتحمالسالا ىلع

 نفدو هنمالامرثك أ راصن "الا نمدحأ نكي ملو ةنم ةثام قوف شاع كلذك ناكف

 هوه ريغىوتس جاجملا م ودق-ليق انبانيرشعو ةئام هبلصل روكذلا هدالوأ نم

 رمعب مالسالا هللا زعي نأ تري اعدو . هريغو ىراخبلا حيحص ىف هب ح رصم

 كالام نئةقا رسلعاعدو هنع هللا يضر رمعب هللا هزعأق لبج ىنأي وأ باطخلا نبا

 هلأسو نامالاهادانق اهيف اهمئاوق تخاسو ضرالا نم دلج ىف هسرف هب تمطتراف

 اعدو ادرب الو ًارح دجي نكي 0 دربلاو رحلا هنعّشا ب هذي نأ ىلمل اعدودل ءاعدلا

 نال اعدو .مجر ىتح هدجي لف ًادرب دج الأ بازحالا ربخم ىتأب هثعب ةليل ةفيذحل

 نأ بط نأ نب ةبتع ىلع اعدو.كالذك ناكف نيدلا ىف هللا هبتدي نأ سابع

 ام ةخحسن فو (؟) نولتقي هخحسن يف 0



 ل لوسرلا سارفا اوفي

 هولأس نيحرطملا لوزمي اعدو . ءاقرزلاب دسالاهلتقذ هبالك نم اباك هيلع هللا طلسي

 ىلا اورطمولابجلا لاثمأ باحس راثف عز ءامسلا ىف نكي ملو رطملا طوحقا

 2 شط 3 3 َ 2 2 . اي 35 ِ 3 5

 كلذك ناكف امبتل ىف 7 هللا كرامي نأ مس مأ هتأرمالو ةحلط ىنال اءدو

 ةريرهيلأ مال اعدو.ءاماع مهلك ةعسن هدالوأ نم ناكف هللا دبع تدلوف تام

 سيقم الاعدو.تالسأ دقو ل ةفئاهدجوفةري ره وبأ بهذف ةيادملاب هنع ا ىضر

 ىئاسنلا هاور.ترمعام ترمعتأ رمأ لعن الف رمعلا لوطب ةشاكع تخأ نصمم تنب

 تهاش لاقو بارتنم ةضبقب نينح موب راغكلا يرو . تملا لسغ باوبأ يف

 شيرق نم ةثام ىلع جرخو . ابارت مهنيعأ تاالتماو ىلاعت هللا مهمزيف هوجولا
 « هورد لو ىهمهو مهسوءر ىلع بارتلا مضوف اهوز هب اولمعيل هنورظتني

 ناكسأو ةلمبملانيسلا حيتفب بكسلا هكلم سرق لوأف .سارفأ 0 هل ناك

 , هيلع ارَغ سرف لوأ وهو ىنميلا قلط الجم رغأ ناكو ةدحوللا ءابلابو فاك لا

 زجت رم لاقي را سرفو .قيسف هيلعؤبأس ىذلاوهو ةجياش هل لاقي رخآ سرفو

 دعس لوسلاةو ءاسلا 1 نب ةعرخ هل كوش ىذا ىف رع الا نم هارت ىذلا وهو

 الا حتفب برظلاو نا رو ماللارسكب را زل سارفأ يال هيملع هللالو أ ناك ءاظلا معتنب .نيعاز زازأ ساارفأ ةثالث لع هللا لوسرل ن

 ليقو .ةمجعملاب ليقو .ةلمهملا ءاحلا معتفو ماللامضب فيحالاو .ءارلأر سسك و ةمجعملا

 ءاربلا أ نيةعيب ردلهادهأ فيحالاو *"سقوملا 4 هادهأف زازا اماق نونا 5 فيحنلا

 لاقي سرف هل ناك 8 ياذا ورمع ن ةورؤ هل هادهأب رظلاو .ضيارف هيلع هبا

 عاب هدجو م لجرا رمع هبهو 3 رمعأ هبهو م ىرادلا ميع هل هادهأ درولا هل

 5 8 الل لا مخ ىلا 1
 تشاعو رافس هلأ ف ابكري نيتامهملا نيلادلا مهب لدا د هتاَعب ع د ناكو



 ؟و/ ءايسالا بيده

 .مبنيي تنامو ريعشلا اط شحم ناكو اهناتسأ تبهذو تربك ىتح لِي هدعب
 بلاط ىأ نب يلع اهيلع لئاق ىخ ثيقب اهنأ قرط نم قشمد خيرات ىفانيورو
 اضيأ اذ لاقيو ءابضعلا هتقان حم ع هلناكو . جراوخلا هتفالخ ىف هنع هللا ىضر

 ةثالثلاءامس ال امذه نأ ىييتلا,يهاربا نب دمحم نعانيود اذكه ءاوصقلاو ءاعدجلا
 ةلمهملا نيعلا مب ريفعهللاةي رامسدل ناك وثالث نهليقو ٠ ريغهلافاذك وةدحاوققانل

 كلذ ىف هطيلغت ىلع اوقفثاو ةءجعملا نيغلاب ضايع ىضاقلا هركذو ءافلا حتفو

 حام رأةنالثوةاش ةئاموةحقا نورشع تقو ىف هل ناكو عادولا ةجحىف ريع تام

 هيف ىأر ىذلا وهو ردب موي هلغنث راقفلا وذ ابنم فايسأ ةئسو ساوقأ ةثالثو

 ةعبرمهادوس ةيارو بش نم ظيلغ دقو ماخو صرتو ناعردو دحأ موي ابؤرلا

 9 دوسأ ىوروضيأ ءاواو. رع نم

 هضاقأأمو هب ىلاعت هللا همرك أ امو هريسو يع هللا رسرلاوحأنأ( رعاو)
 اذه ىف اهسال اهؤاصقتسا نكوالو ةروصح ريغ 7-1 هراث ١ نم نيملاعلا ىلع

 هتذ ايفو اه قاعتبامو ءامس "لان ويع نم ذدبن ىلا ةراشأ الل عوضوملا باتكلا

 لاوحأ ضعب ريدصتب باتكلا في رشت ىدوصقم (١)نأ الو هنك رتام لعهيبنت
 ناتك- :فرشبال فك و دخلا -هللو كلذ لصح دقو هلوأ ىف 1-0 هلل لوسر

 نييينلا متاخو ملاعلا ةريخ ىتجملا بيبحلاو يري ناعصللا لوسرلا لا وحأب ردص
 افرشو الضفمدازو ع ةمحرلا ينو ةم الا ىداهت. نيلسرملا ديسو نيقتلا ماع ءأو

 > نيملاعلا بر هلل دجلاو هيدأ

 لصف

 ةداعو سيق : لصف اذهواهرمغو ماكحأ لإ ف 0 الص أ لوسر ى مااصخ

 ىدوصقم ناكو ةخسن يفو (5)



 فَي لوسرلا صئاصخ نايب ىف قل

 رثخك أ حاكتلا ف يع هصئاصخ نال حاكتلا باتك لوأ يف هنو كذي انباحصأ

 ابطسب لمتحيالباتكلا اذهو .دجلا شو اصقتم ةضورلا يف اهتعمج دقو اهريغ نم

 نيل هصئاصخ انباحصأ لاق . ىلاعت هللا ءاغ نأ ةرصتخم اهدصاقم يلا هيف ريشأف

 ةدايز هيف ةكحلاو اولاةتابجاولا نمل م هب صةخاام(لو 8 * برأ ةعبرأ

 ضرتقاام ءادأ لثع ىلا#ت هللا ىلا نوبرقتلا برقتي ٍظ ىلعلا تاجردلاو ىتلزاا

 انباحصأ ضعب نع نيمرحلا مامأ لقنو حيحصلا ثيدملا هب حرص اك مهيلع
 هيف اوسنأتساو ةدرد نيعيسب لقنلا باوث ىلع ديزي ضرفلا باوُث نرأ

 دجيتلاو رتولاو ةيحضأالا هئمو ىجحضلا ةالص برضلا اذه نف ثيدحم

 هيلع تايجاو اهنأ انباحصأ دنع حيحمصلاو ٠ ةرواثماو كاوسلاو

 دجيهتلا نأ حيحصلاو دهجتلا ريغ رتولا نأ انباحصأ دنع حصألاو نيتس ليقو

 ىتفاشأل صوصنلا وه اذهو ةماالا قحىف مسن اك يفتي هقح ىف هب وجو خسأ

 نع ٍلسم حيحص ىو ( كل ةلفان هب دجبتف ليالا نمو ) ىلاعت هللا لاف . هللا هحر

 ىلع اودازو !ورثك نإو ودعلا هترباصم بوجو هنمو * هيلع لدي اه ةدئاع

 هيضقي ناك ليقو . ءافو فلخي ل نيد هيلعو تاد نم نيد ءاضق هنمو . فعضلا

 0 هيلع بم ليقو-ءابعاو ناك هنأنانإ :اخضأ دتعحصالاو | وجوال امزكست

 برضلا اذهنمو ٠ ةرخ الا شيعشيعلا نا كيبل لوقي نأ هبجعب ائيش ىأر اذإ
 ضعب لاقو . هرايتخاو هتقرافقم نيب هثال ريبخن هيلع بجوأ هنأ اكن ىف

 رادلاو هنرتخا نهريخ املف هبوجو حيحصلاو ابحتسم رييختلا اذه ناك انباحصأ

 نيعينص نسح ىلع نمل ةأفاكم نهم لدبتاو ني جوزعلا هيلع مر ةرخآلا

 ( جاورأ نم نمم لدبن د نم ا لح ال ) ىلاعت هللا لاق م( جاوزأ نم ادم ْن أ الو 55 ءاسنلا كل اح ال ١ لاعت نا لاق

 انلحأ انإ ) ىلاعت لاقف .نيلع جوزتلا كرب يع + هللا لوسرل ةنلانوكسل خسن

 مرح له انباحصأ فلتخاو . ةياألا ( نهرودأ تدل 1 ىف هللا كجاوزأ كب

. 

 «قالطلاد رجم ريغوهو لدبتلا مرح اها مرحي ل هنأ حصالاةراتيخالا كعب نوقالط



 ل .يري قطصملا صئاصخ
 هباثتجأ ىف رج "الا نوكيل هيلع تامرحلا نم هب صتخاام (ىلاثلأ برضلاإ

 ىفو :ةاك )| هئمو. طخلاو رعشلا هنش حاكنلا ريغ ىف اهدحأ» نايسق وهو رثكأ
 1 اكتم لك الآ امأو هيلع ةمرعحم تنأك اهنأامهحصأ ىعناشق نالوق ع وتلا ةقدص
 لاقو.حص "لا ىف ةمرحم ريغدل ةهوركم تناكف تاركلاو لصبلاز موثلا لكأ و
 ىقلي يتح ارعزني نأ هتمال سبل اذإ هيلع مرح ناكو تامر انباحصأ ضعب
 ضعب لاقو هعرحت انباحصأ دنع حيحصلاو اهوركم ناك لسيقو» لئاقيو ودعلا
 فيعش اذهو هماعإ همزل عوطت ىف عرش اذإ ناك هنأ اذه ىلع امي رذت انباحصأ
 ةنئاخ هيلع مرحو اينالا ةرهز نم سانلا هب 3 ام ىلإ نيعلا دم هيلع مرحي ناكو
 اهون وأب رض وأ لتق نم حابم ىلإ ايريغ وأ دب وأ صأرب ءاعالا ىهونيع "لإ
 هيلعو تام ن , ىلع الوأ ىلصي ال ناكو لاحلا هب رعشيو رهظي ام فالح يلع
 ناكح له انباحمأ فاتخاو. هيلع ةالصلا ىف هباحصال ن نذأيو هل ءافو ال نيد
 «هدنع نم هنيد ىفويو هيلع ىلصي ناكو كلذ خسذ 5 ال مأ ةالصلا هيلع مرحي
 انباحمأ دنع حيحصلاو هحاكذ تهرك نم كاسما هتف حاكنلا ف(ىناثلا مسقلا)
 دنع حصالاو ةيباتكلا ماكن هنمو امركت اهقراثي ال ناك ميضعب لاقو هعرحم
 .ىضاقلاو -ىرخطص الإ ديعس ويأو جير سني |لاقكبو هيلع امرحم نأك هنأ انباحصأ

 قنابجولا ىرجيو مارحن سيإ ىذورملا قحسا وبأ لاقو .ىذورورلا دماح وبأ
 ةياتكلابيرستلاف معصاالا نكل ةململاةمالا مساكن و ةيباتكلا ةمالاب ىرستلا
 نأب روهجلا مطقف ةيباتكلا ةمالأ امأو٠ ميرحتلا ةهسملا ةمالا جاك ل ىو لحلا
 تاميرفت انه باحصالا عرفو نيبجولا ىطانحلا درطو هيلع امرحم ناك اهح ساكن
 ٠ باتكلا اذبم ةقثال اهارأ ال

 هريغ نود سي هل حيبأ امو تاحابلاو تافيفختلا 4 كلاثلا برضلا)
 نم هراتخي ام ءانطصاو موصلا ىف لاصولا هنف حاكنلاب قاعميال |يدحأ .ناعوت
 ابعمجو ةيفصلاو ىنصلا راتحلا كالذل لاقيو اهريغو ةيراج نم ةمسقلا لبق ةميزغلا



 ءامسأالا بيهم 1

برأو ةييئغااو ءىنلا ىف سلا سه هلنمو انافص
 كم لوخدو ءىهغلا ساججأ ةع

 هريغ فر هللعب ىضقي نأ هلو حتنفلا موي اهلخد ةعاس اهيف لاتقلا ةحاباو مارحا الب

 ىبيحو#ل دبشي نمةدابش لبقيو هدلوو هسفنل دبشيو هدلوو هسفنل محو فالخ

 ف أنئباحصأ صضءب ركذو .٠ اهجطضم مونلأ هٌووضو ضقت الو ةسفنل ”تاوملا

 ىف هثكم ةحابا فو . ضاقتنالا روهشماو نيبجو ةأرملا سملب هئوضو ضاقتنا

 حابي صيخاتلا ىف صاقلا نب سابعلا وبأ لاق انباحصال ناهجو ةبانملا عم دجسملا

 ىف صيخلتلا بحاص هريغو نيمرح ا مامأ طلقو حابي ال هريسغو لاغقلا لاقو

 ىلع اي » تلي ىنلا لاق ديعس ىبأ نع ةيطع ثيدحم ةحابالل جنح دقو ةحابالا

اق 4 كريغو فقريغ كحل اذه مفي دحال لع هيإ
 7 نسح ثيدح ىدمرتلا ل

 ىنمرتلانأب باجو روب دنع فيعضةيطع نأب ثيدحلا أذه ع ضرغمي دقو

 بارشلاو ماعطلا ذخأ هل حيأو ١ هش ىضتقأ اع دضتعإ ةهلملق نسح هنأب 5

 0 وه جاتحا اذإ امييأا جاشحلا ايبيكلام نم
 لذبلا امهبحاص لع بجو امبيلا

 ( مهسفنأ نم نيتمؤملاب يلوأ ىنلا ) ىلاعت هللا لاق رع هتجبم ةنايصو سي

 ل ملعأ هّللاو ل ةحايم تناك نإو ل اياععي ل ةاحابملا هذه مظعم نأ ملعاو

 يرام ةداي لازاوج حيحصلاوّدوسن مس ةجاب !هنقرساكتل ابق اعتم 4 ىناثلاعوذااإل

 اللبقو ثالثلاف هقالطراصا مم الاو ص الا ىلع ةبلا ظذلب هحاككداقعنا هنمو

 هنمو.هريغف الخ لوخدلاب الودقعلاب ربم بجالةيهلا ظفاب هحاكن دقءاذاو صحتي

 بغراذاو عيا ىف حيحصلا ىلع مارحالالاحففو دوبشالوىلو الب هحاكن داقمتا

 فو اهتبطخ هريخ ىلع مرحيو حيحصلا ىلع ةباجالا اهمزل ةيلخ ةأرمأ حاكن يف

 نم نوكيف بج ال ىرخطصالا لاق .٠ نابحو هلامإو هجاوزا ني ميسقلا بوجو

 لئاسلا هذه رثكأ باحصالا ىئبو . اهنم سلق بحت نورها لاقو . صئاصخلا

 00050000 هينا 0. : ا ا
ةساكن نإ وهو مدنع لصأ ىلع اهرئاظنو

 م انقح ل حاكلاك وه له هيلع 

 اهحكنينأ طرشوابةتعا لقفاقأدص اهقدع ل عجوابجو زنو ةيفص قتعاو ىرستلاك



 هريغ فال كلذ حصو اتأدم قتعلا سنن لءج ليقو. هريغفالخم ءافولا همزاف

 ركذو حصأ اذهو دعب امذ الولاحلا ىف ال ربمالب ابجوزثو ضوع الب اهقتعأ ليقو

 هابت ةذح ادج ةريثك ءايشأ ع ولا اذه ىف ّق باحصالا
 1 ا

 هجاو زأنأهنف.ما ركالارلئاضتلا نم يلع هب صتخأ ام ( عبارلا برضلا]

 اهعرحتاهحصأ هجوأ ةايلا ىفا,قراف نميفو ادب أ هريغ ىلع تامرعم نهنع فوت ىتاللا

 هلوقل رب ره ىلا نب لعوبأ لاق هبو نآر ملا ماكحأ ىف هلا هر ىعفاشلا صن وهو

 اذاف . طقف اهب لخد يتلا مرحي ثلاثلاو لحي يناثلاو ( مهماهمأ هجاوزأو ) ىلاعت

 هجاوزا نأ هنمو.نابجولوخدلا دعباهريغوأ ةافوب اهقراغي ةمأ ىفَف ميرحتلاب انلق

 نوحاكن مير ىف كلذو اهنع يفوت نمو هتحن تيفو: نم ءاوس نينمؤملا تابمأ

 نممانب ميرو ةولخلاو رظنلا ىف ال نبقوقح ميرحتو نيتعاطو نبمارتحا بوجوو

 تادجو دادج|نوماهمأ ونهؤابآ الو نينمؤملا تاوخأ نهمانب لاقي الف نهاوخاو

 انباحصعا ضعب لاقو . نينمؤما تالاخو لاوخا نهتاوخاو نهموخأ الو ندا

 رهاظ اذهو نهناوخاو نهتوخا ىلع ةلوؤخلا مساو نمنانب ىلع ةوخالا مسا قاطي

 نآبجو هيف تانمؤملا تابمأ نك لهو .ىنزملا رصتخم ىف لا هجر ىفاشلا صن

 نع لوقنملا وهو تاندؤلا نو د نينمؤاا تابمأ نه لب ال اهحصأ انباحصأ ال

 نلخدتال ءاّسنلا نا لوصالا لهل راتخلا بهذملا ىلع ءانب ابنع هللا ى ر ةثناع

 تانمؤللاونيئمؤلا موب ايي جال لاق وائياحصأ نم ىوغبلا لاق لا رلا ريمض ىف

 دهم ناك ام ) ىلاعت هلوقل كلذ لاقي ال هنأ انباحصا ضعب نع ىدحاولا لقنو

 ى مهوب ىاهزاوج ىلع هنع هللا ىضر ىعفاشلا صنو لاق( مكلاجر نم دحا ابا

 حييحصلا ثيدحلا فو .هيلص دلو َّح !اجر نم دحا سيل ةيآلا ىنعمو لاق ةمرحلا

 ىف لبق «دلاولا لثم كل ١ انأ اما لاق يشي ىلا نأ د هريغو دوأد ىلأ نكس ىف

 .اهريغو تاروعلارمأ نمهيلا نوجاتحم امع ىلاؤس نم اويحتسي الإ ىف ليقو ةقئشلا

 حرش نم ةباطتسالا باتك ىف هلك كلذ تحضوا دقو هريغو هلك كلذ ىف ليقو

 (هامسالا بياذهت ١ جس 5 م)
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 نهماقعو نهماوث لسعجو ءاسنلا راس ىلع يني هلاسأ ليضفت هنمو . بذا
 لضفأو . ةهفاشم نهريغ ىف زوجيو باجح ءارو نم الإ نهلاؤس ميرحنو نيفعض
 لضفأ اهتأ اياحصأ فلتخأو ىوتلأ دهس وبأ لا . ةدئاعو ةجن دخ هجاوزا

 لضفأ هتمأو. نيعمجأ قثالخلا ريخو نيببنلا مناخ يسع هنأ حا اكنلا ريغ ىف هنمو

 هتعي رشو . ةلالض ىلع عامجالا نم ةموصعم هتمأو نورقلا ريخ هباحصأو ممالا
 ليدبتلاو فيرحتلا نع ظوفحم ةزجعم هباتكو .عئارشلا عيب ةخسانو ةدبؤم
 بعرلابرصنو .تضرقتا ءايبل ذل رئاست ازجعموهتاقو دعب سانلاىلع ةجح وهو

 ىطعأو مئانغلا هل ت تاحأو ًاروبطو ادجسم ضر الا هل تلعجو ربسش ةريسم
 قشنت نم لوأومدآ دلو ديسوهو ةفاك سانلا ىلا لسرأو دومحملا ماقملاو ةعانشلا

 ءايبن الاراك أ ودوةنملاب اب عرقي نعل وأو مفشمل وأ ووفاش ل وأو ضر الا هنع
 ماني ال ناكو ةكئالما فوذصك"ةالصلاف هتمأ فوفصو. ملككلا مماوج ىطعأو ءاعبت
 قوفهنوص مقري نأ دحأال لحيالو هءادق نم ىري اك هربظ ءارو نم ىريو هبلق
 لب دماي لوقيف همساب هيداني نأ الو تارجحلا ءارو نم هيداني نأ الو هتوص

 ةمحرو ى وتلا اهمأ كيلع مالسلا هلوقب ىلصلا هبطاخمو هللا لوسراب هللا ياي لوقي

 هببجي نأ هاعد اذا يلصملا مزايو هئالص تاظإ هريغ ايمذآ بطاخوأو هت اكربو هللا

 ارهاط هرعش ناكو .اهب كربتي همدو هلوب ناكو .هتالصلطبتالو ةالصلا ىف وهو

 راسو هلوبو هدد ةراهط ىف انباحصأ فلتخاو ٠ ةمأالا رعش ةساجنب انمكح نأو

 ةيدهدل لمت الف رومأالا ةالو نم هريغ فالخب هل الالح ةيدحلا تناكو تالضفلا
 هن اال .اغالا يبلع زوجيو ءايبنالا ىلع نونا زوجي الو روبدم ليصفت ىلع مهاياعر
 6 هتاقو .هعانتماربشأ الاو مالتحالا زاوج ىف اوفلتخاو نونجلا فالخي ضرم

 هصأ اهيا كر ربحا دع :1قورصعلا دعي ايهيلع يظاوو رصضعلا دعي امهاضتف ريظلا دعب ناتمكر

 لاقو صاصتخالا اهعربشأو ايهحصأ اناحصأ ٠ نابحو ةموادللاو ةمزاللا هذهم

 فالخ مساقلا ىأ ىنتكتلا زاوج فو « ىتينكب اونكنالو ىمساب أومسنالة يع



 1 تافللاو ءامسالا بيذبم

 عطقنم بسأو بيس لك 0 ضرع لاقوءراك ذ الا باتك ىفو ةضورلا ىف هتحضوأ

 ممأو ةمايقلا موي هيلا نوبسني هتمأ نأ هانم ليق < ىسنو ىبيسالإ ةمايقلا موي

 رئاسب عفتنيالو هيلا باستنالاب ذئموي عفتني ليقو .مهيلا بسنتال ءايينالا رئاس

 انزلا ىفو .هولاق اذك رفك هترض# ىزوأ ناهتسأ نمو انباحصأ لاق . باسن الأ

 ايندلا نع ذخؤي مَ هنأ صئاصخلا نمو ىزورملاو لاغقلاو'صاقلا نبالاق .رظن

 هار دقف مانا ف هآر نم نأ هنمو اهريغالو ةالصلا هنع طقسبالو ىحولا ىقلت دنع

 مانملا ىف هنم ىءارلا هعمسي اء لمعيال نكلو هتروصب لثمتيال ناطيشلا ناف اقح

 كشالال ىئارلا طبض مدا عرشلا ىف رقتساام فلاخ نا ماكح'الاب قلعتي اميف

 ضراالا نا اهنمو : هفالخي مئانلاو فلكم طباض نمالا لبقيال ريان الةيؤرلا ىف

 سيل ىلع ابذك ناد 0 هلوق ابنمو ٠ روبشملا ثيدحأل ءايبنالا مول لك يال

 هلحتسان اف رئابكلا نم هيلع بذكلا دمعتف مريغوانباحصا لاق «دحا لعب بذكك

 دلاو ىنيوجلادمم وبأ خيشلا لاقو .اهم رفكيال رئابكلا رئاسك وبف الاو رثك دمعتلا

 « لعأ شاو رو وجا عطق بولو الا باوصلاو كلذب رفكي نيمرحلا ماما

 هأوسأم ىلإ ىلع هان ذاع انبين نكلو رصحني ال بر رضلا اذه نأ ( ملعاو )

 فإلخلا رك ذ .نوققحملا لاق نيمرحلا ماما لاق ايهدحأ ...نيمالكب لصفلا متخنأو

 ةجاحلا سمع جان مكح هب قلعتي ال هناق هيف ةدئاف ال طبخ صلاصخلا لئاس ىف

 امللاوعال ةيسق "لا ناف هيف ؟>تايثإ نم ادب دج ال ايف فالحلا ىرج اعإو هيلا

 بيغلا لع موجه هيف فالخلاف هيف صنالامو ضوصنلا اهيف عيقت ةصاخلا ماكحالاو

 مالكلا ناريخ نب ىلع وبأ منم ىرميصلا لاق ىناثلا مالكسلا ٠ ةدئاق ريغ نم

 حييحصلا وهو هب سأب ال انباحصأ رئاس لاقو لات ىضقنارمأ هبال صئاصخلا ىف

 لب كالذ زاومب مزجلا باوصلاو باحصالا مالك اذه معلا ةدايز نم هبف أمل

 لهاج يأر اعر هنال عاجا هنم من ل نأ اديعب نكي مل هبوجوب ليق ولو هبايحتساب

 اهنا بجوف ىمأتلا لصأب اذخأ هب لمعف حيحصلا ىف اتباث صئاصخلا ضعب



 ىلاعت هنأ همحر ىعقاشلا مامالا ةمجرت 2

 صئاصخلا ءانثأ ىفمقي امامأ و. هذهنم مظعأ ةدئافىأو اهيف ةكراشم الو فرعنل

 ةفرعمو بردتلل هلم نع هقنلا باوبأ ولفت ال ادج ليلقف مويلا هيف ةدئاذ الامم

 ةدج ةثام كرت ضئارغلا ف نولوقي 5 هيلع وه ام ىلع ءىثلا قيقحنو ةلدآالا

 ةجرتب ةقلعتملا نويعلا ذبف نم هتبختنا ام رخآ اذبف ٠ قيفوتلا هللابو كللذ وحنو

 هللا تاولص نيرخ لاو نيلوأالا ريو نيملاعلا بر بيبح يشتم هللا لوسر

 «ليكولا معن و هللا ىسحو نيحلاصلارئاسو لك ل آو نييبنلا رئاس يلعو همالسو هيلع

 ه4 هنع للا ىطر انمامإ »

 ديبعنب بماسلا عفاش نءنامعنب صابعلا نب سردانيادحت للادبع وبأوه *

 ىعفاشلا ىلطملا ىثيرقلا ىصق نب فانم دبع نب بلطاا نب مشاه نب ديزو دبع نبأ

 ميه ءاملعلارثك أ دقو فانمدبعفهعمىقتلب ياهلا لوسر مع ءنبا ىكملا ىزاجحلا

 دوادك نب رخأتملاو نيمدقتما نمهلا وحأ وىعفاشلا بئانم يف تافنصملا نم ىلئاعتشأ

 5 جا وىنطقرادلاك نو رخأتلامأو: و٠ نيمدقتاا نم قئالخو ىجاسلاو ىرهاظلا

 مييتك فن وس م األ د قئالخ رىعدلا ع 5 ىتوي لاو دايع نإ بحأ ابعلاو ىراأ 1 رئاو

 نالمتشمنامخض ناداجب وهو ىقبيبلا باتك اهتبئأواهنسحأ نمو ةروبشم هبقانمف

 ةحيحصلا .ديئاسأالاب هبقانمو.هلأوحأ..مظعم امهيفجعوتسأ -نف لك نم سئافن ىلع

 ليوطتلاوطسبلا هب قيلي الذ راصتخالا ىلع ىنيم اذه انباتكو ةحمرمملا لئالذلاو

 دصاقملا كلت نم ذي ىلإ ةراش الا ىلع يملاعت هللا 'ءاش نإ هيف رصتقاف راثك الاو

 هيلع الكوتم هللاب انيعتسم لوقأف . دقاعملاو تايلككلا كال نم لمج ىلإ نمرملاو

 <« هيلا ى رع 9 وذم

 فئاوطلا ميمج نم لقنلالهأ عاججاب ىلطم ىثيرق هنعشاىضرىجفاشلا)

 عاجالا دقعناو شيرق لضف ىف ةحيحصلا ثيداحالا ترهاظت دقو ةيدزأ همأو

 هللا لوسر نع نيححصلا فو . مثريغو برعلا لئابق عيمج ىلع مهليضنت ىلع

 نع هنع هللا ىضر رباج نع ملسم حيحص ىفو « شيرق نم ةممالا د لاق يشن



 56 هنع هديا ىضر هتافوو ىعفاشلا داوم

 هللا لوسر نإو « رشلاو ريخلا ىف شيرقل عبت سانلا » لاق يني للا لوسر
 « اوبقف اذإ مالسالا ىف عرايخ ةيلهاجلا ىف مهرايخ نداعم سانلا > لاق دي

 0 . 5 ل 75
 1 ما اق هنع للا هد ممم هيلإ 5 هثأو ع ايها اسم عحص قو
 يف وعص ز تت ريح ل ل م : يف قمت ]بسمات ادع مما ذم قتلا ( نم“ ا ضير كر حز م رع 20 يس

 ةنانك نم اشيرق ىفطصاو ليعامسا دلو نم ةنانك ىفطصاهللا نإ لوقي يي هللا
 ىراخبلا حيحص فو «مئاه ىنب نم يىنافطصاو مذله ىب شيرق نم قطصأو

 باطملا وتب ام ص هللا لوسر لاق د لاق هنع هللا ىطر معطم نب رعبج نع

 ىضر كلامي نأ نع ىذمرتلا باتك حيحص قو 6 دحاو ءيش مثاع ونبو

 سانلا ديري ضرالا ىف هللا دسا دز الا تم هللا لوسر لاق 8 لاق هنع هللا

 لجرلا لوقي نامز سانلا لع نيتأياو مهعفري نا الا هللا ىنأيو مهوعضي نا
 اًفووم ىورو ىدمرتلا لاق « ةيدزا تناك ىمأ تيل ايو ايدزا تنك ىتييل ا
 نع هنع هللا ىضر ةريرغ ىلا نع اضيا ىذمرتلا قو . حصأ ائدنع وهو سنأ نع
 ةنامالاو ةشيحلا قناذ لاو راصنالا ف ءاضقلاو شيرق ىف كاللا» لاق يمتع ىنلا
  حصأ وهو ةريره ىبأ نع اقودوم ىورو ىذمرتلا لاق نما ىنعي 4 دزالا ىف

 لصف

 / هتالاحو هرومأ نم دين رك ذو هتاقوو هللاحر ىعفاشلا دوم ىف

 هفينح وبأ اهبف يفوت ىتلا ةنسلا ىهو ةئامو نيس ةنس دلو هنا ىلع اوعمجأ
 تبقي لو قيببلا لاق ةفينحج وبأ هيف قوت ىذلا مويلا ىف هنا ليقر ىلاعت هللا همحر
 نم امهر نالقسب ليقو ةزغب دلو يعفاشلا نأ رولا هيلع ىذلا روهشلا مث مويلا
 سدقملا ثدي نم نيتلح رم نم وم ىلع امهنأف أهيف هللا كراب ىتلا ةسدقملا ضراالا
 عبرأ نبا وهو نيتئامو عب رأ نس رصمي فوتو نيتنس نبا وهو ةكم ىل لمح م
 برغملا دعب ةعبللا هلي يلاعت هللا همحر ىعناشلا فوت عيبرلا لاق . ةنس نيسخو



 هنع هللا ىضر هتئشن 15

 «ربقو نيتئامومبرأ ةنس بجر نم مول رخآ ةعجلا موي رصعلا دعب نقدو هدتع انأو

 اذهليقف كلذ نغ تلاسه تام حني مدآ نأ مونلاف تبأر عيبرلا لاق .مامالا
 0 6-0 ماما أ 1- نا 0

 تاف ريسيالا ناك افابلك ءامسألا مدآ ظ ىلاعت للان ال ضر الا لهأ رعأ توم

 يل ىنلا تام ةليالا لوقي الئاق ىعفاشلاتام ةليل هريغ ىأرو هللا همحر ىعفاشلا

 < هب متيزر ىزاوي ىذلا نزلا هتومل سانلا نّرحو

 لصف

 ناكو لا-قيضو شيع هلق ىف همأ رجح ام هنعّْش يضر (سفاشلا أن إل

 قرولا نع هزجعل اهوحنو مالظعلا ىف هديفتسيام بتكيو ءاملعلا سلاجي هابص ىف

 هللا همحر ىعفاشلا ناك لاق ىريب زلا هلا دبع بعصم نع .ابابح ابنم الم ىتح

 ناك و لاق هقثلا ىف ذخأ مث بد“الاو برعلا مايأ و رعشلا باطي هرمأ ءادتبأ ىف

 ىعناشلا ل ثمتف ىأال بتاك هفلخو هل ةبأد ىلع اموي ريسي ناك هنأ هيف هذخأ ببس

 لشم ىف هتءورك بهذي كالثم هل لاق مث هطوسب ىلأ بناك هعرقف رعش تيدي

 ةكم ئتفم ئهتذلا دلاخ نب لسع ةسلاوم دصقت كلذ هزبف هقفلا نم تنأ نبأ اذه

 رظنأ تنك لاق ىعفاشلا نعو . هللا هجر اكلام مزاف ةنيدللا ىنمي انيلع مدق مث

 يديخلا نعو . هقتلاب كيلع ىناخ نم توص اذاف ىنع ةبفع تيقتراف رعشلا ىف

 لاق فيخلا بعشب تلق كنزنم نيأ لاق ةكم لهأ نم تلق تنأ نبأ نم يقاب

 لاقفىجرلادلاخ نب ملسم ينيقلف بدالاو وحنلا بلطأ تجرخ ىعفاشلا لاق لاق

 يأ فلك ه سا كام السك علما ملخع يمأ م جك
 ١ هاففرس ثعأ ع ب لامق فقانم ذيع 20 مدسملق بكملأ ةلوبق ىاأ نم

 م كب نسحأ ناكف هقفلا ىف اذه كمبف تاعج الا ةرمتألاو

 ...- .١ هي حو سل



 14 كآلام نع ملعلا هذخأو ةنيدملل هةلحر

 فكصق

 نب لس ىلع هنم لصحو هنثلا ىف هَل هجر ىعفاشلا ذخأ 4امنإ
 أدصاق ةنيدملا ىلا لحر لصحام ةكم ةعأ نم هريغو ىجيزلا دلاخ

 ةروبشم هتلحرو هنءهللا ىضر سنأ نب كلام هللا دبع ىبأ نءذخألا
 همبفو هملعو هيسنل هلماعو هللا هعحر كلام هنرك أو عومسم فورعم فصم ايف
 ناكف هتءارق هتبجعاف اظفح كلام ىلع أطوملا أرقو امهب قثاللا وه ام هب دأو هلقعو
 هللا قتا هل لاقف اكلام مزالو هتءارق نم هياجعال ةءارقلا نم هديزعسي كلام
 ارونكبلق ىلع ىقلأ دق ىلاعت هللا نإ هل لاق هنأ ةياور ىفو . نأش كل نوكيس هئاف
 يلو مث ةنس ةرشع ثالث اكلام ىتأ نيح ىعفاشال ناكو .ةيصعلاب هنطت الف
 ءايشأ ةليبخلا قئارطلاو ةن ىلا لع نانلا هلمجو ةثريشس نسح نم م روتشاو نميلاب
 نسسحلا نب دحر ظانو معلا لاغتشالا ىفدِجو قا رعلا ىلا لحر من .ةفورعم ريك
 هلضفو هوك ذ عاشو ةئسلا رصتو هلهأ بهذم ماقأو ثيدحلا لع رشنو هريغو
 ثيدحلا لهأ م ءأمأ ىدبم نب نيمحرأأ دبع هنم بلطو .غ عاقبلا لمادا ني دياؤنو
 ديعم نب ىبحنو نة-رلا دسيعناك و٠ هقفلا لوصأ ىف اياتك فنصي نأ هرصع يف
 ناطقلا نكو اههدعب نمو اهرصع لعأ كيذكو ةلاسرلا باتكب نايجمي ناطقلا
 نما ايأر امل امهمالص ىف نيممجأ مهنع هلا رو ضر ىعفاشلل ناوعدي لبتح نب دجأو
 لمع سانلا مهجأو أهنم ماكحالا سابتقاو ايو ةنسلا رمعنو نيدللا لإ ةماقأب همايهأ
 ترق ىنزما لاق . اهديناسأب ةروهشم كلذ يف فاسلا لا وأو هتلاسر ناسحدتسا
 ىنزملا لاقو * ةديدج ةدئاف ابنم تدفت_او الا ةرم نمام ةرم ةلايسصح ةلاسرلا
 تدنئسا الآ رم اهيف ترظأ ىلا ملعأ ام ةنس نيس نم ةلاسرلا ىف رظنا انأ اضيأ
 راسو قارعلا ىف هللا هحر ىعفاشلا ةلالج ترهتشا املف . هتفرع نك أ م ائيشابنم
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 نوممجأءالعلا هب فرتعاو نوثلاحتاو نوققأوملا هلشفب نعذأو قالا ىف ه ىذ

 .هتمامأو هتلالج مهدنء ترقتساو . هتبترم رومالا ةالوو قئالخلا دنع تمظعو

 نم ربظأو . ءاوسل ربظي ملام مهريغو قارعلا لهأ هتارظانم ىف هلضف نم ربظو

 ةريثك نطاوم ىف نحتماو هادع نمل فرعي ملام لوصالا تاءبهو دعاوقلا نايب

 يلعالا لحلب دادسلاو باوصلا نم اهيف هياوج ناكسف لئاسملا نم ىصحت الامم

 نم رايخالا ةمتالاو نايكسلاو راغصلا هنم ةدافتسالل هيلع فكع ىنسالا ماقلاو

 ىلا اهيلع اوناك بهاذم نع مهنم ريثك مجرو . مهريغو هقفلاو ثيدحلا لهأ

 ذخالا مينم ريثك كرثو .ةمتالانم قئالخو روث يب أك هتقيرطب اوكسكو هبهذم

 نودي الام هدنع اوأر نيح ىعفاشلا ىلا مهعاطقنال ةمئالا راكو مهويش نع

 ةرهاظتملا نساحاو ةرهابلا مولعلا كالت ىف مهو هل مير كلا هللا كراب و هريغ دنع

 فتصو . ىصختال ىلا هممت رئاس يلعو كلذ لع ملا هللو ةرثاكتملا تاربخلاو

 هباحصأ راك نم ةعيرأ هنع هيوريو ةجحلا باتك ىمسملا ميدقلا هباتك قارعلا ىف

 ةياورهل مهنقتأو ىسيب اركلاوىنارفغزلاو روث وبأولبنح ىب دمحأ مهو نييقأرعلا

 لاقو ةئامو نيعستو مس ةنس رصم ينا هللا جر ىففاشلا جرخمث .ى ٍرارفعزلا

 لاقو ةثامو نيعستو عست ةنس رصم ىعناشلا مدق ىبحي نب ةلمرح هللا دبع وأ

 هبتك فنصو نيئياورلا نيب اعمج مسن ةئس ةنس رخآ ىف مدق هلعاو نيتلام ةنس عيبرلا

 نميلاو ماشلا نم سانلا هدصقو نادلبلا ىف هركذ راسو رصصع اراك ةديدجلا

 اهذخأ وهنم هبتك عامسو هنع ةياورلاو هيلع هقفتال راطقالاو ىجاونلا رئاسو قا رعااو

 باتكو هققلا لوصأ اهنم اهبلا ! قبسي مل ايتك ركتباو مهريغو رصم لهأ داسو هنع

 نيسحلاوبأ مامالا لاق .اهريغو ىغيلا لهأ لاتق باتكو ةيزحلا باتكو ةماسقلا

 ذهعاو رمع ايأ تعمس ىعفاشلا بقاتم هباتك ىف ىزارلا رغعج نب هللا دبع نب دم

 ىدادقبلاىقثارطلا نايفسنب دهسا نب دهم تعمس لاق ى رصبلا نسحلا نب ىلع نبأ

 يقف ةل> ار ةئامست هرآد باب لع طح دقو اموب نامياس ْن عيب رلا كتوهيس لوب



 3 هللا هه هجر يفاش !لاوح أ نمتاج ركذ

 ه هنع ىضرو هلا همر يعقاشلا بيتك عامس يق

 فكصق

 6 يعفاشلا لاوحأ نم ةلجصيخلت يف ١)
 ىنس'الا ماقملاو ىلعالا لحلب نساححلا عاونأ نم ناك هنع هللا يضر هنأ ( عاج

 نم هيلع هلوسو .تافصلا ليد+ نم#ل هقفوو . تاريلا نم هل مكلالا هعم» اذ

 وه هعايجاو رهابلا رصنعلاو رهاطلا بسنلا فرشكلذ نف :تامركللا عاونأ

 فرش كلذ نمو» بسحلا ةيابلو فرشلا ةياغ كلذو بسنلا يف يع هلا لوسرو

 نأ دعب ءاج هنأ كل كلذ نمو حكم اشنو ةسدقلا ضرأأالاب دلو هناف اثنالو داوملا

 نيمدقتملا يهاذم ىف رظنف .ثحقنو ماكحأ الا تررقو تفنصو بتكلا تدبم

 اهربسو مييهأذم ثحبف نينقثلا قاذحلا رظانو نيزربملا ةمثأالا ٠ _:ممذغأو

 سايقلاو عاهجالاو ةنسلاو باتك-ال ةمءاج ةقيرط أهنم صخلف اهربخو ابتقحتو

 عم حييقنتلاو ليكتلاو رايتخالل غرو .هريغل مقو 5 كلذ ضعب ىلع رصتقي مو

 عالطضادشأ ابنم هعالطضأو نونقلا عاونأ ميمج ىف هتعأ ربو هتمه ولعو هتوق لاك

 موسفملاو خسانلا ةفرعم ىف عرابلا ةنسلاو باتكلا نم طابنتسالا ىف زربملا وهو

 ىلإ دحأ هقبسي لف باطخلا ميساقت نم اهريغو ماعلاو صاخلاو نيبللو لمجاو
 وهو .بايئرا الوفالتخا الب هقذلا لوصأ فنص نم لوأ هن ال بابلا اذهحتف

 درو هيل هلوسرةنسو ىلاعت هللا باتك ةفرعم ىف يناديال لب ىواسبال ىذلإ

 ةيبرعلا ىف لغتشا دقق محو و برملا ةذل يف ةجحلا مامالا وهو ضعب ىلإ اهضعب

 فرعب اببو رصعلاورادلاو ناسألا ىبرع هنأ عمو هتحاصقو هتغالب ممةنس نيرشع

 ق رصم لها ماما ىزاغملا يبحاص ماده نب كلللا ديع لاق ٠ ةنملاو باتكلا

 هيش يف كش اذإ ناكو ( ةغلا ىف ةجح ىعناشلا ) وحنلاو ةفللا ىف هرصع

 (هاممالا بيذهت ١ ج- ؛م)
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 هنعءدخؤت نم ى عفاشلا ناك كيمع وبأ لاقو. هنع هلأ ىعناشلا ىلإ تعب ةفالا ند

 ىعفاشلا ىقزاملانامعوبأ لاق ر.اقلا ى مئاشلا نعاوذخ ديوس نيب بوبأ لاقو.ةغللأ

 دلو اج ١ كوم
 شب رق ن رم بأش ىلع نيبل ذأ راعُش ا هش

 ىعفاشلاتعمس مملادبع نبي 5 ديع ند لاقو. سيردأ نب دمع هل لا 5 22

 اهمئاتوو ليد عر هش تذخأ راكب نب ريبزلا لاقو. نوني رعاش ةناملثا ىورال لو

 « اظنح ىعفاشلا نم اهتذخأ لاقو بعصم ىمع نم ابمايأو

 هو رات آلا لهأ ةميسملاننملا دق ىذلا وهو ريثك اذه ىف ءاماعلا ١ ليواقأو
 ىلع قملاب هفذقو هنيببتو نيسلا ىلاعم لع غاي هفيقوتب رابخالا ةلقثو ثيدحلا
 ىلع هتملك تروظو نيلماخ اوناك نأ دعب ميشمنف مهموعو نئسلا ينلاخم لطاب
 لاق. نيعضاخ امل مهتانعأ تلظ ىتح نيهاربلا تاحضاوب ميفمدُو نيفلاخلا ميج
 مضوأل ىنمي ىعفاشلان راسابف اموبث يدحلا بادصأ ع اب نإ هلله محر نسملا نب دمع

 مهيأ ادوقر ثيدحلا باحصأ ناك ىلا ردعزلا دم نب نسحلا لاقو . هبنك نم
 ذلإ املق الو ةريجم هديب سم ل_حأ املينح نب دجأ لاقو * اوطقيتت ىفاشلا

 سانلا فاتخي الندو هلهأو ثيدحلباحصأ ماما لوق اذهف ةنم هتبقر ىف يفاشالو

 مولعلا عاون أ نميلاعت لأ هنكم هللا همر ىعقاشلا نا كلذ نمو . هلضفو هعرو 2

 هزيرثت فرت_ءاو نونفلا باحصأو فئاوطلا نم نورظانملا هبدل زجع ىتح

 ةمنأ ىلع ةلمتشللا ةروهشلا ةريثكلا لفاحلا ىف نوذلاحملاو نوقئاوللا نءذأو
 دنع ةفورعم ءاملعلا بثكو هبتك ىف ةدوجوم تارظااملا هذهو .نادلبلا ىف هرصع

 لج تا رظانللا هذه نم هللا همر ىناشل مالا باتك ىفو . نيرخأتلاو نيمدقتلا
 ةعقاو ةرظانم نمكو .تادانتسلا دعاوتلاو تاليلملا سافنلاو بئاجملا نم

 كاذ نمو“ اهيلا قيسي مل لهنا قد فو فصناو ب داع فقو ع نم لك مطقي هبف :أ
3 

 كلاب هرمأ دقو فينصتلاو سيردتلاو اك | نيزربملا 4 3 الأ رصضغ ف ردت

 ابأ 5 تنفا 4 لاقو اهتفمو ةكم لهأ مامأ ىجنزلا دلاخ نب ملسم دئاخ وبأ هخيد



 6١ ءامسالا يب ذه

 ليواقأو٠ةنس ةرشعسخ كاذ ذإ يهفاشال ناكر .ىتقت نأ كل نآ للاودقف هللا دبع

 ةثادحلا نسف علا هللِ همحر يفأشلا نَع ذخأو .ةرووشم ةريثك اذهق هرصع لهأ

 ةثنارعو ع و هنا الو مظدل ةحن ريصلا لئالدلا ْنَم 55 ذدهو رصضعلا

 تثيدحلا ةرسصنىف هدابتجا ةدش كلذ نمواهريغو هيقانم بتلك ف روهشم هك ادهو

 صوقلاو قيقحتلاو ناقنالا مم ةلدالا فارطأ نيب هيهذم يف همهجو ةنسلا عابتاو

 فى باغو ثيدحلا رممانب قارعلا مدق نيح بقا ىتح قيقدتلاو ىتاءملا ىلع مانلا

 ثيدحلا باحصأس قأ هيهذم ئشم ىلع نيين اسارذلا ءابققلاو نيمدقتلا ءاماعلا فرع

 ةعزخ نب قحسأ نب دمع كب ىتأ هى هيلإ مامأ نعانور دقو .ثيدخطاو مدقلا ف

 / ةحيحص هل له لئس هنأ هيلاعلا ةيافأأب ةئسلا ةفرعمو ثيدحلا طظفح نم ناكو

 ةطاحالا نوكل هللا ههحر ىعفاشلا طاتحاف اذه ممو ال لاق هبتك ىناشلا اهعدوي

 ثيدحلاب لمعلاب هتيصو نم هجوأ نم هع تبان و ام لاق رشبلا ىلع هه

 هللامههحر انيادصأ لثما دقو محب رصلات ب اهلا ص اال فل انغاهلوق كرتو ححصلا

 طارتشاو حبصلا ناذا يف يبوثتلا ةلأسك ةروهثم ةريثك لئاسمىفاهب !اولمعوهتيصو

 طرش اذهل نكساو فورعم وه امم تالذريغو ومنو ضرملا رذعب جلا فلاحتلا

 نمو“ «بدوملا 0 حرش ةمدقم 2 هيحضوأ دقو نامزالا هذه ف هب فصشن نم لق

 معأ أالو ةغيمضلاو ةيهاولا رابخالا نع هضارعاو ةحيحعلا ثيداحالاب هكسع كلذ

 "الو هئانتءاكفيعضلاو حمبحصلا نيب زييعلاب جاجتحالا يف ىنتعأ ءارقذلا نم ادحأ

 / ائياحصا رثكأ ناك نإو هتك ىف ىلج حضاو اذهو هلع هللا يضرف ةيسلم امرق

 تادابعلا لئاسم ىف طايتحالاب هللاهمحر هذخأ كالذنمو اذه ىف هتقيرط اركلسي

 عرولا قئار َط كواسو ةدايعلاف هدابّتجا ةدش كلذ٠ نمو .فورعم وه ام اهريغو

 لهاجألا هيفىرامتي الو فورعمروهشم هتريسو هقاخ نم أذهو ةداهرزأو ءاشسلاو

 عوطقم اذهو نيدلا ةناتم نم ىلع الا لمملاب هنع هللا يضر ناكسف فوسعملاظوأ

 « نيفلاخاو نيقفاوملا دنع هتفرعع
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 لياد ىلإ راها جاتحا !ذإ « ءوثزاعذالا ف حصب سيلو

 ماوعلاو صاوخلا كرتشا امث هناف هتعاربو هلع لاكو هتعاجشو «ؤاخس امأو

 نم ىورم بقانلا بتك ىف روهشم اذه لكو هترهشل هيلع لدتسأ الف هتفرعم ىف

 «املع ضرالاقابط "العشي رقل اعنا ةروبشملا ثيدحلا ىف ءاجام كلذ نمو. قرط

 مل هنابهل اولدتساو هللا همر ىعقاشلا يلع نورخأتملاو نومدقتملا ءاداعلا هلمحو

 ةروصقم مهموانق تناك ذإ ةدودعم لئاسم الا مهنع هللا ىطر ةباحصلا نع لقني

 داهجيلإ ةفو رصم مهتههتناكو مقي مل اع لاؤسلا نع نوهني اوناك لب عئاقولا ىلع

 فينصتلل اوغرْتت لف ةدابعلاو سوفناا ةدهابم ىلإو مالسالا ةملك ءالعال رانكلا

 مسهيف نكي لف بتكسلا فنصو ممدعب ءاج نمءامأو اوفنصي مل نوعباتلا كلذك و

 هوحر ىجاسلا لاق دقو ٠ وهالا هد الو ىم'اشلا لبق ةفصلا هلم فصشي يشرق

 ءابقتلاءيمج لبق ىعفاشلاب تأدب اما ءاماعلا فالتخا ىف روبشملا هباتك لوا فلل

 اومدق لاقد حضي 7 هللالوسر رنافةتسال اعامتا هنم مدقأ مييف ناك نإو مييلع هتمدكو

 ىدع نب دم نب ثألملا دسبع ميعت وبا مامالا لاقو «شيرق ارم اوملستو اشيرق

 اذا ةئيب ةمالع ثيدحلا !اذه.ىف ىدارملا ناملس نب عيل رلأ بحاص ىنذابارثسالا

 هنلع ربظ شي رق نم ةم "الإ هذه ءامأع نم لجر هب دأرثل نأ لع زعمألا ر اننا هلمأت

 ميسلا عى نايشلا و خياشلاهسردو فحاصملا بتكي اك بتكو دالبلا ف رشتناو

 لاق ممريغو راثآلا لهأو ءارقلاو .ارمالاو ماكحلا سلاجم ىف هليواقأ اورجأو

 معلا نود ىذلا لضفالا شيرق ملاع وهف لاقىعفاشلا ريغ دحا ىف اههاعن ال ةفصهدهو

 ممسعل ىأ مالك هتياور دعب قبيبلالاق. دعاوقلا دبمو عورفلاو لوصالا حرشو

 هريخلا ليوأت قلبتح نب دجأ بهذ اذه ىلإو

 اهيلا قبس | 1 ىتلا ع ورغلاو لوصالا ىف للادجر ىعناشل'تافنصم( كلذ نمر

 روهشم وهو أدلهجر شع ةسخ و يف مالك ة ةروبشم ةريثكا صو أنسحو ةراك

 باتكو ىطبوبلاو عسيرلا رصتغو هب رمعت#عو ريغصلاو ريكلا فزملا ىعماجو



 ريغوءالمالاو ىلام الا وةعدقلاوةديدجلا ةلاسرلاو مدقلاوهو ةجحلا بانك وةلمرح

 . ىعفاشلا بقانم كي هباتك نم باب ىف قييبلا اهعمج دقو فورعم وهام كلذ

 نإ ليق هقيلعت ةبطخ ىف يزورملا دهع نب ىرسملا دمج وبأ مامالا ىشاقلا لاق

 ريغو بد'الاو هقفلاو ريسفتلا ىف اباتك رشع ةئالثو ةئام فنص للا ههرىنفاشلا

 هباحصأ بيتك امأو فا اهنالو قفاومهيف ىرامرالفابتمل اطع كردي رمافابنسحأ امو كلذ

 اهرصحم الق هدعأوق نم ةموبغم هلوصا 9 ةجرعو ةصوصتل حورش ىه ىلا

 ابمظنو اهبيترتنس>و اهمجحربك واهدئاوء ةرثكو اهدئاوف قع عم ىلاعت هللا الإ

 ىربطلا بيطلا ىلا ىماقلا هيبحاصو ينريا رفسالا دماح ىنأ خييشلا قيلمتك

 فورهم وق امم اهريغو نيعرحلا مامال بطلا ةياهمو ىواحلا بحاص ىوررألاو

 هدأ ةحسصو همهق ةعاربو «ةغالبو همالك ةلازجو هءاع ةرازغب ح رصم اذه لكو

 ءارقتسالاب قكو ةروهشم ةريثك لوقن هني ةددص ف هنع لقن دقو هتبوط نسحو

 فالتخالا ىف هباتك لوأ ىف ىجاسلا لاق * اعداص اناهربو اعطاق اليد كلذ ىف
- 

 ملعلا اذه اوملعت قاحلا نأ تددو لوقي ىعفاشلا تعمس لوقي عي رلا بمةممت

 همحر ىعفاشلا لاقو : هتحص ىف ىراع ال دانمأ اذبف فرح هنم ىلا بسنيالثأ ىلع

 ةريثكح اذه رئاظنو هبدب ىلع قحلا هللا رهظي نأ ادحأ ترظان أذا تددو هلل
 هباتكو ىلاعت هلل هتءيصاو نيداعتملا ىلع ةقذشلا ىف هتغلابم كللذ نمو « ةروهشم

 اذ_هو يي نيلسرملا ديس نعحص 6 نبدلا وه كالذو نيماسملاو ع هلوسدو

 مل نم هفرعيل هيلا ةراشالاب سأبالق !روهشم هلك ناك نإ و هلاوحأ نم هئرك ذ يذلا

 « هيلع فقي

 لصف

 بط هللا همحر لاق .همالك ليزجو هنءاّللا ىضر ىهفاشلا كح نم رداون ىف



 هكحو ىعفاشلا رداوت ه5

 ةرخ ل دارأ نمو معلا هيلعفأمأ دلا دارأ ن "ا لاثو .ةلفاتلا ةالصنم م لضفأ مم

 .لعلا يبلط نم لضفاض طنا رغلادعي . ىلا ىلاعت أ ىلإ. ب رق 00 :

 . "ىلع رسعيف ساط رقلا يس اطأ تنك دقلو َةلَدااىف هيلط ن الإ لعلا ىف حا

 سلا ةلذب هبلظ نم 5 لو حلغيف سهلا زعو تازملاب علا ازو دحأ بأ 0 لاقو

 اذاف سأرث نأ لبق هققث لاقو ٠ حلفأ سفنلا عضاوتو معلا ةمدخو شيعلا قيضو

 .لعلا قيقد ميضي الثل ققديلف الع بلط نم لاقو ٠ هقفتلا ىلإ ليبس الف تسأر

 . ةفقرعم الو ةقادص هتددو كندي نو :الو هسيق ريح ال معلا ب الل نم لاقو

 ةنيز لاقو . سفناا مرك مهلاهجو قلخلا نمح مهتياحو قيفوتلا ءاماعلا ةنيز لاقو

 هيف نأ مدهز ايف مهتبغر نم حببقأ ءاماعلاب بيع ال لاقو .لاو عرولا ملا

 رف ءاملعأا رقف لاقو ٠ عفن اه ململا ظفحام ملدا سي لاقو .هيق مهيغ رر اين مهدهز و

 ثرويو باقلا ىسقي معلا ىف ءارملا لاقو . رارطضا رف لابلا رو رايتخا

 (رسخ يناناسنالا نإ رمدعلاو ) ةروسلا هذه نع ةلَفَغ ىف سانلا لاقو ٠ نئاغضلا

 ثلاشاو. هيف يلعي ىناثلاو بنكي لوالا ثاثلا.ا رجأ ةثالم ةلبالا أرجدق ناكو

 . ًاريسي الإ ليلا نم ماني نكي لق ىلا ىعفاشلا لؤمم ف تع عيبرلا لاقو .ماني

 عورأألو هل 5 قل ناك ى فاشل رصع ف تهويس الو تيأر 75 رسل نبرح لاقو

 .ةشخ موب لك ىف مت ىعفاشلا ناك ىديجلا لاو .هنم نآرآلاب اتوصنسحأ الو

 الو هيلع رجوأ سانلا هملعي مع علك ن نأ تددو لوقي ىف مقاشأ' تعيس ةلمرح لاقو

 هلل عمج دق 5 ههحر يىهفاشلا ناك هلا ههحر ليثح ْن دقأ لاقو ٠ طق يودع

 تبذكااملاقو .فقواكق ملا عم فوقولا ف رظلاىعفاشلالاقو - ريخلك هيف ىلاعت

 رهسالودرب َق ةمجأ لسغ تكرت ام لاقو 1 ايذاك الو اقداص هللا تفلح الو طق

 . ىتعاس نم ابتحرط ة ةهيش الإ لس ةرشغ كح كلم تعيش ام لاقو .هرجغ الو

 تعزفام لاقو . هل نع الو قوعتلا هزعت مل نم لاقو < ةئس ناررماع ن 000 ةياور يفو

 و و وضع . ديحوتلا هأ + هلل بقاع ةيوقع ايادلا لوضف باط لاقو ٠ طق رقفلا ن
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 ىنأ , ذال لاقق فيعضب تساو ىمعلا كاسمإ نمدت كلام ىهئاشال لسيقو
 نملاقو ٠ ةماقتسالا لان هسنن نم فعضلا دهش نم لاقو ٠ ايندلا يف ىنعي رفاسم
 *عوضخلاهنعلاز عونقلاب ىضر ندو.اب .اباهال ةيدوبعلا هتمزل ايندلل ةوهشلا ةدش هن يلع
 بك و . يذلالا نك و . سفنلا ىنغ .لاصخ سف 5 رخألاو ايندلا ريخ لاقو
 كيلع ميبر ! لاقو . لاح لك ىلع لجو رع ناب ةقالاو . ىوقتلا سبلو .لالخلا
 33 نأ بحأ نف لاقو . ناودملا اه رضأو ىوقتلا رئاخذلا ع نأ لاقو ٠ دهزلاب
 هل نوكيو ىصاصعلا بانتجاو هيدعي ال ايف مالك !! كريب هيلمق هروطي وأ هيلق نإ
 كرتولك م "الا ةلقو ةوالابهياعف ةياور قو . لمع ن٠ ىلاعت هللا نيبو هنيب اهف ةئبخ
 ملكتتال موراي لاقو .بدأ الو فاصن !مهعم سيل نيرذلا علا لهأ ضعبوءاهة ساقط ع
 للاقو- اكلم لو كتكل» ةماكلاب ت تمكن اذإ كناف كينمي ال امف

 كالمع صاخاف ليبس الف ماك سانلا يع رت نأ ىلع ديلا لكتدبتج

 لجر ىصوأ وألاقو ٠ نوصلشا الإ ءايرلا فرعي اللاقو . لجو نع هل + كنتو
 ةسايش نم دشأ صانلا ةسايس لاقو ٠ داهزلا ؛ ىلإ فرص سانلا لقع ال ءىذب

 نإ سن وب

 برش نأ تاع ول لاقو : : مومذم لك نع هلقع هلقع نم لقاعلا لاقو . باودلا
 .ةدوزملا تيئزارعشلا لوي وم مورلا تنك“ وأو هتبرمت ال .ىلءورم نصقني درابلا ءاملا
 ةءورلالاقو .كسسنلاو مضاوتلاو ءاخسلاو قاخلا نسح ناكرأ ةعبرأة ءووملل لاقو
 نأبحأ نم لاقو . دسبجف تاءو رلا باحصأ لاقو .اهمئعيالامع حراوجلاةفع
 عيرأبالا ايندلا يف لجرلا لمكي اللاقو . سانااب نظلان سحيلف ريجخلاب هل هللا ذنب

 نبذلا ىناوخا لأسأ ةنسنيعارأ ت تقألاقو . ةنأزرلاو ةنايصلاو ةنامالاو ةثايدل

 , سيل لاقو ' اريخىأ رهنالاق دحأ مهماش مهجو زءفمهاو حأ نعاوجو 7 كأي
 رغغو هللطدسو ةللع لبق هيخأ ةوخاىف قدص نملاقو . هتارادمىلا تجتحأ نم

 رورسسبإ لاقو . اقيدصهقيدصقيدصل نوكينأ قيدصلاةمالعملاقو ٠ هللذ
 لع اداهعإ كلخأ قحيف رصقت اللاقو . مهقارق لدعي مغالوناوخالا ةيحص ل دعي



 هرجاوتو ىعفاشلا يح مى

 كقتثوأ دقف كرب نم لاقو . كدر هيلعزوبب نمىلا كبجو لذاللاقو : هدوم

 سيلام كيف لاق هتيضرأ !ذإ نمو كب ك3 نملاقو . كفلطأد قف كاذج نمو |

 لاقو لقاغتملانطفلاوهلقاعلاسيكلالاقو :كيف يل امكيفلاقهتبضغأ اذإ وكيف
 لاقو ' هناشو هحضف دقف ةينالع هظعو نمو : هنازو هحصن دقفا رسماخأ ظعو نه

 لاقو *رارحالا لح ةوتفلالاقو . هتميق ىلا ىفاعت هللاهدرىواست امقوف هسفنب ماس نم

 .ماثقأ ميشنم ربكتلاوما رك.لاقالخأ نممضا والا لاق و .هرتسكل تع لطابب نيزن نم

 هردق ىربال نما ردقسانلافرأ لاقو' ةمسا رلاثروتةعانقلاوةيحلاثروب عضاوتلا لاقو

 لاقو ١ اهمحهأب أدباق جئاوحلا ترثك اذإ لاقو ٠ هلضف ىرب ال نم الضف مرتك أو

 كحضام لاقو:تاورملا ةاكز تاعافكلالاقو. هدب ىف ةريخلا تناك هرم مك نم

 ديش نف هفمضناسنالآ ام نييأ لاقو ' هبلقىف هباوص هللا تبث الا لجر أطخ نم

 ىضر ب عك نب ىفأال ل جر لاق لاقو . ىلاعت هللا عم ةماقتسالا لان هسفن نم فعضلا

 بغربال نم ةلذمكناسل لمج الو ماوقتردق ىلعنا وخالا_خا"و لاقفىظع هنع هللا

 يلع قفشأن مو اجي هللا قدص نم لاقو» تيا هب طبغت امب الإ ىلا طبغت الو هيف

 ىلاعت هللا باوث نم ىويامب هاتيع ترق ايندلا ىف دهز نمو يدرلا نم ملس هنيد

 ميمج ىف .يلاعت هللا قدصأوايغار ةرخآألا فو ادهاز ايندلا ىف. لاقو ١ ادغ

 نامالا لكأ دقق لاصخ ثالث هين ناك نم لاقو ٠ نيجانلا عم ادغ جنت كروما

 دودح ىلع ظناحو هنع ىفتثاو ركشم ا نع هنو هب رملاو فو رعملاب رمأ نم

 ةلرم ضحدايندلا نأ ىخأ اي هفوخيو هلفعي يلاعت هللا ىف هل خ'ال لاقو . ىلاعت هللا

 فوؤوم ةقرفلاى لع اهلمش رثاز روبقلل اهنكاسو رئاص بارا ا ىلإ اهنارمع ةلذم رادو

 ىلإ عزفاف راسي ابيف راسعالاو راسعأ اهبف راثك الا فورصم رقثلا ىلإ اهانغو

 ناف كلانف راد ىف كناقب راد نم فلتست الو ىلاعت هللا قزرب ضراو هَل

 . كلمأ نم رصقو كلمع نم رثكحأ لئام رادجو لئاز ءف كشيع
 اذإد لاق يني هللا لوسر نأ سوم ىلأ ثيدح نيململل ثيدح ىجرأ لاقو



 ةآل ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا ءاخس

 كؤادف اذه - اب ليقو ىنارصن وأ ىدووم ملم لك ىلإ عفد ةمايقلا موي ناك

 ءوسلا ءانرقث ةبلهع سانلا ىلإ طاسنالا لاقو ٠ هحيحص ىف لم هاور 6 رانلا نم

 تمرك أ ام لاقو. طسبتللو ضيقنملا نيب نكف ةوادعلل ةبسكم مهنع ضابقتالاو

 لاقو ٠ همارك ! ىف تدز ام رادقم هدنع ىردق نم مضنا الإ هرادقم قوف ًادحأ

 راعلا فاخم ال نم ةيحص لاقو . لذن دنع ةعينص الو ميئا ركش الو دعا ءافو ال

 بسنتف ماثالا رشاعت الو اعرك شعت سانلا مارك رشاع لاقو ٠ همايقلا موي راع

 اي ارح نكف ارح كقاخ يلاعت هللا نإ لاقف ىنصوأ لجر هل لاقو ٠ مؤللا ىلإ

 ظعو نمو ايعاو ناك هبلقب ىتصأ نمو ايك اح راص ِهنْدأ عمس نم لاقو .كفاخ

 روبعو ةخسن الب ءاماعلا سلجم روضح ءايشأ لذلا نم لاقو . ايداه ناك هلعفب

 ائيش هنم لانيل ءىندلل فيرشاالاذئو(١)لطسالب ماما لوخدو ةءطقالب رسجلا

 .كردتالةياغهتارادمناف قمحأالا ةارادمو !ًءيشاملام نم لانيل ةأرملل لجرلا للذتو

 هعم نوكي نأ هيقثلا لع سأب ال لاقو . صا وهف رفتفي لو ءاضقلا ىلو نم لاقو

 ابعنطصاف لجو دع هللا قثي نم ىلإ ةعينصلا كتأطخا اذإ لاقو ٠ هب هفاسب هيفس

 « راعلا يد نم يلإ

 لضق

 # هلاخس ىف تالوقتلا نم فرحأ ىف

 هل نم هيف كاكشتم ال ىتح ربتشا امم هلل همحر يب مفاسشلا ءاخسنأ ؛معا)

 هللادجر ىعفاشلامدق ديلا لاقافر 58 :هرثثأ ىنكل أو سانأةلطل اختوأ عب, سنأ ىف دأ

 سانلاناكف م نماجراخ ةءابخ برص رانيدفالا ة ٠ شعل ةكم لا ءاعتص نم

 رانيدلاسانلاىخسأ ىعفاشلاناكدأ وس نب ور<علاقو ٠ ايلك اهقرف ىتح حوب اه هنوني

 مددب هيلاى لسو ” ةديز ثنا و رم رصم ىعفاشلاءدق ىطيوبلا لاقو . ماعطلاو معردلاو

 كم م

 ١ رازا الب هياور فو ()

 ماسالا بيذبت ١ جه م)



 ملعلا ىف مدقتلاب ىفاشلا ةعالا ةداهش هر

 عرف رام ىلع ايكار ىعفاشلاناك ميبرلالاقو .سانلانيياومسقيف ىشولاو بابثلا

 همالقأ لاقئماياهلوانو هتكيهحسش ناسا ب ثوق هذي نمهطوس طقسو نيدادحلا قوس

 ىفاشلاعمام ويانك و لاق . ةعسن وأةءبست ناك أىردأ اف كءميتاريناندلا هيلاعفدا

 علاق معن تلق ءىش انتقفن ندكممأ ميبرايلاقق لجرال هحلصأف لمت عسش مطقث اق

 مهاخسأ و سانلاد وجأ ن«ىعفاشلا ناك دعس بأ لاقو «هيلاا,هفدا لاق رينان دةعيست اق

 م وأ ومو مين ىلع دراج 1 ىأام ور انل 5 ,اولحلا دقت طن جلا انصلا ةيراحلا ىرهش: ناك انك

 اذك مويلاىلبعا انباحصأض عب لوقف نودي رام لمعت نأ نست ةيراجتيرتشادقف

 نمءايحهمجورامحياثيش نان! هلأساذإ يناشلا ناك ميررلالاقو.اهرمأت نحتانكواذكو
 «هنعيضروُمُشلا هس ر هثاطعايردابي ولئاسلا

 معلا ىف مدقتلاب ىعفاشلا مهدعب نم نيمدقتلا مالسالا ةعأ ةداهش ىف
 هل ميقسص وو هل مهاعد ليو هيلع مانت نسحو هب هل مسهفارععأو

 زهر ايكل ادح مسكي اأعر بأيلا اذهو ةديقا لالخلا و هيج تافصلاب

 نكس ةروبشم ةدوجوم ابك اهديئاسأو اهاوسام ىلع اهب ابيبلت هن ف رحأ ىلإ

 دق لجو زعهّللا نا هنع هللا يضر سنا نب كلام هخيش هللاق ٠ اراصتخا اهنذحت

 عمسف تلاع ىلإ تلحر ١1 ىعفاشلا لاقو..ةيصعملاب هئْفطَت الف ارون كيلق ىلع ىتلا

 قتادماب لاق دمحم تلك كيسا ام لاقق ةسارف تالاف تناك و ةعاستملا رظن مالك

 أدغ ناك اذا لاَقق ةمأ ركدم 5 تاق نأش كل نوكيس 4 ان ىضاعلملا بذا دهحاو 5

 تأدتباو هسبلا تو دمنا ا 5 رثأ ىلا ت تاقق ًاطوملا كل أرق رقي نم ءىب مو ىو

 ىتحىفايدز لوقب ىارغأو ىئهارق تبت مطقأ طق نا تدرأو زكام كايوم املاكف

 وذ م هنع نأ يضر كالام قوت نأ يلإ ةنيدملاب تق 5 ةرعسإ مايأ ىف هيلع هتأرق
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 ثيدحدعأ رمدق ءىث ىف يل لاق ارو هيلع هتأرقف ةياور ىفو . نيملا ىلإ هجورمخ

 ةياورلاهذهىفو . ايضاقنوكنت نأ بجيت نأ لاقف هبيعأ هناكو اظفح هديعاف اذك

 هيلع ءىرق دقو ةنزيع نس نايفس هخيش لاقؤ .ةنس ةرشعشالل نباأنأو هتيتأ

 ناك نإ نايفسلاقف ىىفاشلا تام دق ليقف ىعفاشلا ىلع ىشغف قئاقرلا ف ثيدح

 تع.س ىهفاشلاتنب نب دمت نب دمحأ لاقو . هنامز لهأ لضفأ تام دفق تام دق

 لاقو ىخاشلاىلا تةتلاايتقلاو ريسفتلا نم. ىش هءاج اذا ةئيبعنبانأك نالوقي ى عويلأ

 هظعب ةنييع نبا ناكو ةنييعنب | دنعهتف رعال يمناشلا ناك ىنيدملان: يلع لاقو . !ذهاولس

 هللا كازج نايفسهللاقف نايغسىلءلكسشأ اني دحةنيبعنب(١) دنع ىعفاشلارسفو ليو

 زب نايف ناك نايفس بحاص يديملا لاقو . بح ام الإ كنم انئيجي ا ًاريخ

 خخ ويشو * زيزءلادبع نب دي لأ ديعو ماس نب ديمو كلاخ نب لسمو ةنييبع

 ةعلاو ءاكذلاب يهدتع امدقم هرغص نم هتوفرعيو ىعفاشلا نوفي ةكم

 ىعناشال لوقي دلاخ نب ملسم تعمس  ىديلا لاقو . ةويص هل فرعأ 1 واونيو

 ديه نب لاقو : ةنس هرشع سمح نبا ىعفاشلاو ىتمتنأ كل نأ هلا دق

 نينس عيرأ نم ىتالص ىف ىتاشا نا وعدأ ان هنامز ىف نيثدحلا مامإ ناطقلا

 هقفأ وأ لقعأ تبأرام ىعئاشال ةلاسرلا باتك هيلع ضرع نيح ناطقلا لاقو

 ثيدحلا ىلع ف هرصع يف مدقلا ىدبم نب نمحرلا كيع كيه وبأ لاقو .هنم

 باتك فنصب نأ ىعفاشلا نم بلط ناكو ىعفاشلا ةلاسر هتءاج نيح هقفلاو

 ىلصأ ام لاقو ٠ اريثك اباجعإ ةلاسرلاب بجعأو اليمج ءانث هيلع ىئاف ةلاسرلا

 جرخ نيد ىعئاشلا ىلإ ىغاقلا فاسو 3 ثعبو « ىعفاشال رعدأ الإ ةالص ا

 فئصي نمىلوأ كلناث بتكلا فنصلوتيو ماللا هئرقي ديشرلا نوره دنع نم

 أ مظعي نسحلا ن ديد تيأر م ىزارلا ناسح وأ لاقو .٠ نامز

 م
 فدل 1

 ' خويشدحأ وهو ىلمرأا ديو نب ويألاقو. هللاهمحر ىعقاشلل هميظعت ملعاا لهأ نم

 نايقس ةرضح هخيسن فو )١(



 هتاكذو صفاشلا لع نع ةمئألا رابخا -ٍ

 ىرأ تح شيعأ ىلأ تفنظ ام ةزس ةريشع ىدحاب ىعفاشلا ليق تامو ىعفاشلا

 ديدش ناك و ىفاشلال ثم تيأرام ناسحنبىميلاقىطبوبلالاقو ٠ ىعفاشلا ل ثم

 ىنيدملا ىلع نبدمم لاقو ٠ ىعفاشلا ىلع رسال ثجاعإ لاقو رصم مدق ىعفاشالة بلا

 بتكي نع لئسدفو نيعم نييملاةو.هبنك !الا صفاثلافرح ك رثتالىفأ ىللاق

 تامو عرولاتامو ىروثلاتامديعسنب ةيبتقلاقو : ميبرلا نعلاقف ىمفاشلا بتك
 ىنتاصو ول ةبدتق لاقو ٠ عدبلاربظتو لينح نيدمحأ توعو نسلا تتامو ىعفاشلا

 ىري زا ادبعنببمصملاةو ٠ ابنم سيك ىانيعتأراماهتيتكل ىعفاشلابتك

 ةلأملا تءاجاذإ للادعحر ليتح نيدحألاقو ىعفاشلا نمسانلامايأب رعأ تأ رام

 الو ألخ لأ معلا ملكتام اًضيأدحألاقو . ىعناشلالوقباهيف تناف ربا اهيف سيل

 يعفاشلان ع لئسد و لبتح نيدهسأ لاقو ٠ ىعفاشلان م رس ىبتلاةنسب اذخأدشأ

 ىهفاشلا انيلع مدقىتح مهبتك انبتكو موقل'مالك انفعتانك دقل انيلع هبدشا نمدقل

 لك الاهنمانيأ راق ىلايلاو ماي الا هانسل اجدقو هريغنم ملعأدل اانماعةمالك !ةعمساملف

 نبدمأ تدجوالإا لج طقىعفأشا'ىلأ تيهذامىفا رفعزلالاقو .هبلعهللاةمحر ربخ

 هيناج ىلا ىثئعىنأراسفهراهىعناشلا كر لينح نبدمأ نبك اصلاقو ٠هيفلبتح

 ةنكوا كناؤا ةيلإث ثعبف كلذ يف ىأ ةزلا ثم رف نيعم نيئوحب كالذ غل غابف ةرك اديوهو

 .ني دحأ لاق دايزنب ليضفلالاقو ٠ كالاريخ ناكل راسا نمرخ هل بئاحلاق

 ةئسنينالث لاق وأ ةنس نيعبرأةدم تب ام ىعفاشلا نم هتماعو أهلك نورتىذلااذهلبنح

 ىعناشال وعد الينا ليضفلاريغ ةياور ىفو. هلرفغتساو يعفاشل هللا وءدأو الا

 ىهفاشلا سيردانيدمحتو ىدلاولو ىلرثغا مهلا لوقا ةنس نيعبرأ نم ىفالص ىف
 ةنم مظعأ ادحأ أوعأام ةياورىفو.هنم ع هلال وسر ثيدحلعبتأ مهننك اق

 اماقو ةريحم هديب سمدحأ ام دألائو ٠ ىهفاشلا نم ىعفاشلانمزيف مالسالا ىلع

 سلاج لبنح نيدهأو ةكمباتك ةب وتفأ نب ظوفملاقو.ةنمهقنعفىعفاشالو الإ

 ىعئاشلا دنع سلجو توفبال كاذو توذياذه لاقف ةنييعنبا ث دل ىعفاشلادنع



 5١ هامسالا بيهم

 ناك دحأ لاقو هلم كاتيعربل الجر كيرأ ىتح ىلاعتهيوهار نب قحسالدمحأ لاقو

 مدقزيح هرادنب يسمن دسحدجأ لاقو .ىعفاشلاب هللادحتن ىتح هلدأ لعالفتهقفلا
 و معقاشلا انملع عراف ةالدح ثلانلع ا لاق و تطرف لاقال لاق ىعفاشلا بكت تربت ربو اره

 وى 0
. 
 انيأر ىتح ةفينح ىف باحص ”الانتيفقأ تناك لاقو“ ءاضيبلاة حلا لعان رس ءاعنص ىلا

 ىنفتسال لاقو نع ع هلوسرةئسو لجوزعّا باتك 5 ىف سانلافنأ ناكف ىعفاشلا

 نوفرعي ثيدحلا بادصأ ناك املاقو. ىعفاشلا ب تك نه ثد هدملا بحاص عيشي الوأ 8

 ىعناشلا هيوعار نب قحسإ لاقو . مهل 1مليف يي هللالوسر ثيداحأ ناعم
 لاقو . هنم أطخ لقأ ىعفاشلاو الإ ىأرلاب دحأ ملكتي امو ءافاعلا ماما

 لبنأ الو حصفأ الو عروأالو لقعأ(١)ادحأ ثيأر ام مالسنب مساقلا ديبع وأ

 اببتكيلا ىندي ىعفاشلا بتك ذخأف ديبع وبأ ىلءاج ميبرلا لاقوىعفاشلا نع ايأر

 محلا دبع نب هللا دبعلاتو 'ىعفاشاا نم لقعأ ادحأ تيأرام مكأ نب ىي لاقو

 تنكر وثوبأ لاقو . هنم اطاينتسأ نسحأ الجر تيأرامو ىعفاشلا لثم تيأرام

 ا:كحرتام نييقارملا نم ةعامجو ىسدياركلا نيسحو هيوهار نب قحسإو انأ

 بتك ىوار تا رفعزلا لاو .هسفن لئموهىأرالو لاق ىعفاشلا انيأر ىتح انتعدب

 امودنم لعأالو قنأ الو مك الو لضنأ ىعئاشلا لاثم ترأرأم ةيدقلا ىعفاشلا

 ىفا رالف ريح دحا لمحامو ةفرعيف رعش لك نم هيلع أرقإ ناكو طق نا هنيأر

 ا رثك أ طابنتسا انمهفام ىسيب !ركللا لاقو ءارعم الإ ىعفاشلا ناك ام ةنم هيلع
 ةتلاوسانكلاام ىردن انك ام اضيأ يسيياركلا لاقو .انايإ ىعفاشلا ميلعتب الأ

 يعفاشلا يأر الو يعفاذلا لثم تيأر امو ىعفاشلا نم هانع.س ىتح عامجالاو

 اجي تيأرام اضيأ ىسيب اركلا لاقو.فرعأ الو هنم حصفأ تيأر امو هسفن لم

 رعشلا لهأو هقفلا لهأو ثيدحلا لهأ هرصخ ناك ىعئاشلا سلهع نم لبنأ طق

 ىديطا ركب وبا لاثو .هنم ملكتي لكف رعشلاو ةغالا لها راك هيتأي ناكو

 ةلحر ةكعسأ يو 0(



 : ىلاعت هللا هحر ىعقاشلا ىف معلا لعأ مالك 4

 رصم ىلإ هدمت جرخ ىتح هتمزلف ىعفاشلاءزلا كميت نو لبتح نبدهسأ ىللاق كما

 انلمتتخ ى مفاشلا ان ءاج ىتح نسالف ىأ را لهأ ىلع درنأديربانك ىديملالاقو

 ماع ياعم ىدبملا لاق 0

 هنا لعو لعق اب اع عر ىف منا كلاناك ىديخلالاقو-ىعف - ىف ةاشلاءابقئلاد ساتثدحلوقي

 ملم خب - ويش دحأ لب ”ةلادعس نينورا ملاقو : : راد ددلق باصأ كب أل ويف ةلألا

 ناححيس لاق ىعفاشلا تس اجحاصنب له "ال ليقو ,رعف مفاشلا ل ثم ًارامهحيحصق

 عقاكلاإ ؟ ذ ى .حاذائيدخلانأاكو عئافلادلام أ
 موك مصل وأ 2 قف رأت عقافيم ١لاغ ف ىب لدأ

 انءاج ىتح ثيدحلا انقرعام ىرصملادبعم نيلي لاتو.هتسلاجيىف رصقأ تنك هلل

 بحاص ىوحتلا ماشه نب كاللاد_عاهبو رصهىعفاشلامدق ىنرملالاقو : ىعفاشلا
 تنتظاملاقم ىف مفاشلا ىلا ب هذف رعشلاو ةيبرعلافهرصعلهأ ةمالع ناك وىزاغللا

 ىل لمي وبلا لاق مب , رلأ لاقو .ةغالا ىفتجح ىعفاشلا لوقذ مام ىعفاشلا لشثمقلخْشا نأ

 هفصت نسحتام فصوي هنوفصيرةتورك ديقا رعلالهأث يأ رىدىعفاشلاردقا:ةرعام

 راظنلاو ةيبرعلال هاو ثيدحلا ل هأ نمفنصلكو رظنلاوهققلاب قارعلا قا ذح ناكدقف

 هللاو سانال تيأردق لوقي ىطيوبلان اكو ميبرلالاق» ىعفاشلال _ثءاوريإ مهما نولوقي

 عروأ ىدنعناك ىعفاثلا ناشاو للعلا نم فن ىفدب راقيالو سفاشلاه يشي ادحأ تيأرام

 فسأي طيويلاىرأ تنك امة رثك نموعيب رلال !لاق.عرولا ىلا ب سني هتيأر نم لكس

 يلع كلمدقياب< كل يعفاشلا ناك دق بوقعيابأ اي هل تلق هئاف اموىعفاشلا ىلع

 ديرت تنك ام لك نع هلأس نإ كعنم اف هل ةبيطلا ديدش كارأ تنكو هباحصأ

 اناو الا طق ءىث ىف هتملك ام هللاو همضاوتو هنيلو ىعنان كلا ثيأر دق ىل لاذ

 اوناكنيك يفاشلا نمز ىف ناك نم لكو زمرهنبا ثيأر دقو هتييه نم رعشنلاك

 لم تيأرام يسحلا دبع نب دمم لاقو . هل نيطالسلا ةبيه تيأر دقو هنوب اهم

 سأنلا لأوقأ عمج هنأل هيقفب اثدنع نالق سيل دم لاقو هلثم ىأر الو يعفاشلا

 قبسي ل ةنس وأ باتك نم الصا طبنتسي ىذلا لاق هيقفلا نق لق اهضعب راتخمو

 نب دمه لاق اذه ىلع يوقي نم ليق بعش ةلام لصالا كلذ ىف بعشب 0 هيل



 ااا للا ب . يناثلا ىف فاسلا ءالع لاوقا
 تيارات ةكمبت يقل نم هلليقمدفاملف ىسيرملا رشب جح ىزارلا ىلعلاقو. سيددإ
 سردإ نبدمح وهو مرذح اودخواوبه 2 ميلعناكنأوأويلغت لف كتم ناك نا الحر

 ىعفاشلانملقعأ تأ رام لاقواين دلا لهأ لقع فصن ىعفاشلا عمم ركالاقو ىعفاشلا
 لاقو.ايندلا ل جر ننوكيل ىقب نذل ىتذ 3 تيأر لاقو ىعفاشلان هرهماتيأراملاقو

 ىلع بهذي ناك ملعىأ ورلعلا فونصي م انيتال هلاقام لك ىعفاشلا نع مهقئانك وأ ىنزملا
 مقل ىفاشلا مني رول م.يبرلالاقو.توملا هلجاعو انرصقف مهغن نكن نك و ىعفاشلا
 لاقوايتاك ىل بنر دقينأ ناك ةلمرحلاقو. هبتك نم ريك ا هناسل لاو ناك هبّدك هذهام

 ناك ىرعاظلا لع نب دوواد لاقو . ىفاشلا هب ملكت ام لك بنك | بتاكل
 هنايب نم ءىشب قاعتنمورابخ الاةلقنو راثألا ل اجارس هلع ثا يفكر يىعئاشلا

 نسأل هعضجو هيرباتكسا هظفح ىعئاشلا لئاضف نمو دووأد. لاق . حاج راص

 نع هفشكو ىأرلا ىلع كلذ هىدقتو باطخلا ماسقأب هتفرعمو ةباحصلا رانآو
 قملا نمنيبام مث هغمدق مهلطاب ىلع هب فذقو مهقوبذ نم هلطب أ امو نيئلاملا هيو"
 بتكلا اوفلاو ريع نكي ١ نم هب لاطتسا ىتح هتفرعم هقااخ قيفوتب هل لهس ىذلا

 هاقوامو هيقيادي ال يذلا هيئطنم نم هيلع دب ىللاعت كا ند ام 95 نيل الا اورظانو

 هةيسأ و ةمروو ةناريص 2و هدوجو هحايسو نوحلفلام كي واف ةسقت حش نم

 ناسنالا ىلع نمأ هرصع ىف ناك ادعمأ تءاع امو لاق نأ ىلإ مالكلا قاس مث
 ريخلا نم لغو ججحلا نم رهظاو لطابلا نم عقو قحلا نم رشناملهنم مالسالا

 7-0 دم انا نيو اننيب مهجو كلذ ميجا شاركشو هيلع هتاوضرو للامر

 دنع تكد وادلاق و رخيخ ف يعل 3 !ةيحاالا معي مم هتنج ىف هناي و هدايع نمنيحلاصلا 3

 نولودي لا ينام لاقس انلا؛ةلزانلاةييصملا هذه ىرتامروثاب !ايلاقن لج رلخدقروئيلا
 ىعفاشلا لوقت نحنلاق معن لاقاهولاةوا ميظعلالا احبس لان ىعناشلا نمهقفأ ىروثلا
 ىعفاشلا مدق ىرحلا يهارب لاقو.ىروثلاب اذهان أجو هيوذو ىعخنلا ميهأربا نممقفأ



 هللا ههحر ىعفاشلا مامالا خياشم ع

 حتف ىعفاشلا ىلع لايع ثيدحلا باحصأ ءالملانيلالهلاقو عيرأوأ قل-ثالثالا

 ة.ارقو ىعقاشلا ب هذج هيلمف فراقلادارا نم جب رس نب سايعلاوب أ,لاقو .لافقالا مهل

 نسحأرأ] ف ةعباتملا ءالؤهبتك ىف ترظن ظحاجلالاقو : زئءملانب رعشو.ورععىنا

 ارعش هيوطقندعنأو ٠ مظني هافنأك ىفاعلا مانيلا

 ءامساا موف ردبلا ل ثم © الملا ف ىعفاشلا ل ثم

 هك ذامفو ةروصح ريغ هحدمىف فلسا لاوقا و.ةروبشمةريثك تايبأىهو

 © رصيتسملل ةبافك غلبأ

 لصف

 -. لراسأرخو قأرعلاو رصمونملا و زاجحلا ءاماع نم مهن ىعفاشلا ىورنميف

 م اخحلأ مهرك ذو.مهرك ذم نالفو نالفو نايفسةكم لهأ نم مهنمىنطقرادلا لاق:

 نأ «رعْذإا هنآ ١ 01 © 5 م56 ع ا 0
 ةنه اوعمس نردلا ةباطدصا نماورت ةكللذن و ىقبوبلا مع ولو رحاو هللاددعوبأ

 روت ياو ليتح ندوأك مهريغو ةمئالامالعأ نم نيفورعم قنالخ هيلعأوهقنتو.

 نوكي "نأ ضو نعفاتشلاةافول[تريضحاملو * مهريغو قارملاو نطيوتلاو ىديقعاو

 بوقموبأ وهو هللا .اشنإهتججرتفف هبقاتمىتأتسو ىطيوبلا تيلخو هتقاح قدعاتلا

 ه ىح نبافسوب

. 0 

 اماصق

 ةنسلل اعابتا ةرفصب ةراثو ءانحلا تيل بضم هنعّللا يضر سفاشلا_ةراك

 ليوط نيضراعلا فيفخ هجولا مل ليلق نيدنخلا لئاس اليوط كاكو

 ندح ةرفصب تقو ىفو ةقئاق ءانطلاب هيل بضخ مدآ بصقلا ليوط قذعلا



 0 ىعفاشلا لاوحأ نم روثنم

 اذإ احيصق اسه ق راخلا نسح هجولا نسح لقعلا ميظع تمسلا نسح توصلا

 وهىعسمالا لاق بصقلا ليوط مط وق ماقس "هلا ريثك ناكو هنأ غلب هتان جرخأ

 اهبقير ىأ نيدحلا لا مهوقو.ةبصق أهتم مظع لكف قاسلاو ذخفلاو دضعلا مظع

 ث ارامل ٍِع "هلا دبع نب سنو لاقو . ةر جا ةديدش يش .نمطاب ةئاقلاو اميليطتسم

 هب يملاعأ هللا فطل يلعأ هللاو اذه بجبسو ٠ ىفاشلا قاام مقسلا نم ىقا ادحأ

 ءايبنالا رشاعم ن 2م حييحصلا ثيدحلا ف 0 هلوقل ءايو لإ ةلماعع هتلماعمو

 قلذخل |نسحدجولا نسح ىب مقاشلا ناك مم درلأ لاقو 84 لدم ذل لدم هلا 35 ءالب دشأ

 يفاشلا لج مب اك ءارمالاو ءالبتلاو ءابقفلا نمهتقو فر صعب ناك نم لك ىلإ ًايبح

 دمحم هن هلل ىفك هعاخ شقت هرأاسإ 2 مخترو ةسأبل ىف ادصتقم ناكو ةمظعيو

 نأكو هنع ىهن مالكلا قهساجم ىف قضيخ اذإ ناكوان ويعم هسا ناكو سرردأ نبأ

 ناآكو مييرأأ لاق .5 رس سع نم رس سيكل ناك ىتح يرلاو بطلاب ةماث ةفرعم اذ

 ودعي سرفلاو سرفلا نذأو هنذاب ذخأب ناكو مهسرفأو سانلا مجشأ ىعفاشلا

 هيحاص وهو عيب درلأ لاق ىد اييبم هقلح نسخ عم ناكو ةسأ رمل ةفرعم د ناكو

 < هل ةبيه ىلار 5 ىهئاش اأو برشأ نأ ت اريجلام ّلأو همداخو

 لصف

 لوقي ىعفاشلا تعمس مييرلا لاق .ٌناهححر ىمعفاشلا لاوحأ نم روثنم ىف

 لوسراي كيبل تلقف مالغاي ىل لاقف ىلح لبق مانملا ىف تفي هللا لوسو تييأر

 نم رمأت ىف حتنف هنم توندف ينم ندا لاق كطهر نم تاق تنأ نم لاق هلل

 ىف تنل ىلأ ىذأ اق كيف هللا كراب ضما لاقو ىتتشو ىفو ىنال ىلع هقير

 لاق دعازلا ىرونيدلا دعحأ نب ىلع نس 1! يأ ن نءو ”رعش الو كلذ دعب ثيدح

 ىأ نب ىلع ىلإ راشأف ذآ نم لوقب هللا لوسراي تاقف مانملا ىف يَ ىنلا تيأد

 (ماسالا بيذمت ١ جس مز



 ءامسالا بيذهت 55

 هيهذمي لمعيل ىعفاشلا انع نبا هب تأفاذه ديب ذخ لاقق هنع هللا ىفر بلاط

 لاقو. بكاوكلا نيب ردبلاك ءاماعلا نمب ىعفاشلا لاق من ةنجلا باب غلبيو دشربف

 1 د1 1

 ىنع اذا ل طقادحأ تراظان آم ةياور ىفو ةباغا! ىلع طق ادحأ ترطا انام عفاش أَ

 عفرف طق ادحأ رظان ىنأ تعيسام ىعئاشلا نب دم نام وبأ لاقو . ةدصنلا

 حشنا فرصنا اذإ ناكو ىصحأ الام ىعفاشلا نم تيأر عيبرلا لاقو ٠ هتوص

 مقلا ذخأيو ناتيرضم هتحو ةداسو ىلعاكناو ةريصق ةرانم هل تعطوو هئادرب

 اينآ ناك مانا ف تيرأ لوقي ىفاشلا تعمس مميرلا لاقو . بتكي لازب الف

 كايؤر تقدص نإ لاقف نيربعلا ضعب تلأسف ءاوهلا ىف اهثبف ىتك لمحل ىناثأ

 ىعفاشلا تيأر ةلمرح لاقو . هيف كملع لخدو الا مالسالا دالب نم دلب قبي مل

 رصننب رحب لاقو .ةنس ةرشع ثالثنبا وهو مارحلا دجسملا كيس سانلاىرقي

 أوطقاست ىتح ةءارقلاتفتسا ءانيتأ اذاف ىفاشلا ىلإ انق ىن نأ اندرأ اذإ انك

 عيبرلا لاقو. هثوصنسحل ةءارقلانع كسمأ كلذ ىأر اذاف ءاكبلاب مهجيجعرثك و

 و رثكت نأ بحأ لاقو صقنيو ديزي لمعو لوق نامالا لوقي ىقاشلا تدسس

 0 ىنال بجوب نم ءالعلانم ثأر أم ىثؤللا؛ لاقو يضع هلأ لوس ةالبعلا

 نإمدقلاف ىعفاشلالاقو اع و ع هلال وسر هركذ نسل ىفاشااهبج 00 < ىف

 ىعقاشلا تهمس سيب اركلالاقو ٠ اهب هتمتتو تملا لوسر ىلع ةالصلاب مني ءاعدلا

 ءافعت يحلم هللا لوسر لاق لوقب نكل لوسرلالاف لجرلا لوقينأ هركب لوقي

 ىزملالاقو . ثيدحلا صان دادغب تيمس لوقي ىعفاشلا تع.سةلهر> لاقو' هل

 نب ملسم نيدمع ظفاحلامامالا لاقو ٠ هنع هللا ذر ىعفاشلا تام ةليل نأ تحن

 لاق كب نال عفام تاقف مانملاف هتيأر ىزارلا ةعرز وبأ تام امل ءارلاب هراد

 إ دفع ىأو هللاديع ىو هللادع ىنأب ةوقدك أ لامتو ةنادعبم زأم لأى لاق م 1! 11 41 .انطلا
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٠ 
 هذ .

 دم ٌلادبعويألاقو : لبنح نب دجأ كلاثلاو ىعفاشلا ىناثلاو كلام لوأألأ

 نم وأ ةنملا يف ىعفاعلالاقف مانلا ىف قنَي ىنلا تيأر ىمشاحلا بوقمي نا
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 ترك ذو مانلاف حلاصنب هللادبع تيأر معألا سايملاوبألاقو . ةنجلا لهأ

 « هنمربك مسيل لاقوءاسلاوح هديب هللا دبع راشأن ىعئاشلا

 لصف

 ةبسنلاب لوط هيف ناك ناو وهو هللاههحر ىعفاشلا ةهجرتب قلعتيام را اذه
 هركحاام ىلإ ةيسنلاب ادج رسمت وه راضتخالا ىلع ىبلا باتكلا انه يلإ

 نم هظذحأام ىلا ةبسنل ابو هيقانمق نيرخأتلاو هيلع نيمدقتملا نم هريغو قييبلا

 تبين نكلو ءايلحلابتك ىف ةقرغتم بقانملا بتك ريغيف ابياعتملطا ىتلا هلا وحأ

 ىد مد هأوثمو هلزت 2 و هاضرأو 4ع تأ ىكرف هقذحام ىلع ىلع هتك ذاع

 ق ىنرشم و هتيم ىلإ ىئاهثاو هيلا ىاستناب ىنعقتو هتما رك راد انيابحا عم ه هنديو

 3 هتبمملهأ نمانأو بحأ نم مهءرماو هترهز

 . 1 1 . اع

 - ىراخبلا ]ل يعاسأن برم زجح

 ةريغملا نب مهعأ ربأنب ليعامسأ نيدمتللأ دبعوبأ ًاوهعيحمعلا ب حاص مامالا(*)

 ةنك اميأز 7 ةرودكم ةلمبم لادم ةنك اسءارمت ة ةحوت ةةيةدح و مءابي هب زدري نبا

 هانعمو ةيراخبلاب وه لاقو الوكامنب رصتوبأ ريم الا هديا كه» ءاهمت ةدحومءأبم

 ىدادغبلا تباث نب لعن, دوحأ ركب ىأ ظفاملا سيطخلا _هرعانيورو» عارزلا ةيرعلاب

 ىلا ديف ئمملا ىراخلا ناملا ديلع ممأ ة ةريغملاهنب اولاق اهيلعشام ىم وجندي زدربلاق

 ىراخبلاخيش نون لأ حتمب ىدنسملا اع نب رفعج نيد هش أدب يعوب أوها ذدعناعو ىراخ

 ىراخبلا نأ ىلع اوقفثاو مالسأ ءالو ىنعجلا ناهيىلومهنال ينمج ىراخبلل ل يقاعإو
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 نيعستو عيرأةنسلاوش رهش نمتلخةليل ةرشعثال#ل ةعجللا ةالص دعب دلو هللاهحر

 رياثلا دعنا ر طفلا موينفدو رطفلاديع ةليل ءاشعلاةالصدنع تبسلاة ليل قوتهنأوةئامو

 اآاعوإ ج /ىزا.٠

 اايورو.كلقرمس نم نيس رفيلعةيرق (كنئرخ) نفدونينئامو نيسحو تسةنس

 ىراخبلا ليعامسإ نب دمحم تيأر لاق نيءازب زازبلا نيسحلا نب نسما نعدجوأ نم

 برقأب اهيلاريشأ هرابخأ نويعنم ةذينهذهو ريصتلابالو ليوطلاب سيل مسجلا فيم

 حداملاامأ لاق هنأ هنعانب ور. تاروبشلاتابذهلا اهديئاسأب ىدنعىهو تاراشالا

 .ادحأت وتغا ىنأ ىبلاطيالو لجوزعّلا قلأنأوجرألاقو. ءاوس ىدنعماذلاو

 ربا قرولا نع لئسفائيشادحأ تعب الومهردب دحأن متياوذنم تيرتشااملاقو

 ىربرفلا فسود م نبدممش ادبعىفأن نعانيورو . يليرتشب نأ اناسنإ رم ءآاثنك لاق

 دمه ديرأ تلق ديرتنيألاقف مونلاف بلع ُُ ىلا ثيأ رلاق ىراخبلاحيحصةياور

 ابأ تيأر لاق د ىرب ملا نع انيودو ٠ مالسلاىنم هث رقا لاقف ىراخبلا ليعايسإ نبا

 2 ىنلاو ضع بلع ىناا فلخ مونلايف هل هلل !همحر ىراخبلا ليعاممإنب دم هللاديع

 لاق هيودمح نب دهم نعو . مضوملا : كلذ ىئهمدق يراخبل | عضو همدق مف رايك يمي 5

 فلا ىتامو 0 دءص تن ةنيدح ف لأ هلام ظذحأ لوقي « ىر اذيلالد ءاسإ ند ةث تدميس

 لل نآسارخ ثجرخأام لاق لبنحنب دحأ مامالا نع اثورو حيحص ريغ ثم دح

 ىزارلا:ءرزوبأ ناسارخلهأ نمقعب رأ ىلإ ظفملا ىبتنا لاق هنعو.ليعامسإ نب دع

 ىرادلا نعي ىدنقر.سلا نحرلادبع نب هللا دبعو يراخبلا ليعامسإ نيددعو

 تيأرام لاق ة هرْز> نإ دهم نبأ ءااض ىلع ىفأ ظفاملان نءو»ي ىخابااعادش 1لاو
 نب نس

 ميظفحأو ىراخيلا ثيد_حلاب مهدلعأ لاق ةنعو .ىراخبلا نم مهنأ اياسارخ

 طظاذحلاق لسمو ىراخبل خيش راشب نب د# نغو 0 اًيدح مهرثكا اوهو ةعرزوبأ

 نم راد ةفوإ هللادع عءو رو ؛اسنب ؛ جاح ديلا ثإ سمو ئرلاب ةعرزوبأ ةعبرأ ايندل

 ةرصيلا ىنوي أانيلع مدقام لاق هنعو ٠ ىراخيب ىلءامسإ نيدمتو دنقرمسب يرأدأأ

 ءابقغلا ديس مويلا لخد ةرصبلا ىراخيلا لغد نيح لاق هنأ هنعو : ىراخُبلالثم
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 نم ايحرم لاقو هقثاعو هديب ذخأف هيلاءاق ةرصبلا ىراخبلامدق نيح هنأ هنعو '
 ىراخبلا تعيس لاق فلخ نب دهحأ نب قحسإ نع اورو : نين نمب رختأ

 ن ىلعل 7 ف ىنيدملا ن.ىلع دنعالا دحأ دنع ىسفن ثرغ غاصتام لوقي ةرهربغ

 نيدمم نع ائيورو . هسفن لثمىأراموهلوق اورذلاةف اذه ىراخبلا لوقىنيدلا
 نيورمع نءانيورو ليءامسإ نب دمح لئمانبأ رامالاقةبيش ىلأ نيركب فأو ريع نب للا دبع
 ىراخبلا خيش نادبعنءانيورو ثردحي سيلا ىراخيلاهف رعب الث يدحلاقس القا ىلع

 ىدنسملا دج نيدّثلا دبع نعاني ورو ىراخلاىللإ راشأو اذه نم رصب أ اباش أ راملاق

 نع انيورو * همهلاف امامإ لمي ل نف مامإ ليعاسإ نيدمح لاق نونلاتنب
 ءايلملا تيأر لاق ىمرادلا نحرلا دبع نب هللا دبع دمج يأ مامالا
 دبع ىأ نم مسج مهف تب أراه قارعلاو ماشلاو زاجملاو نيسمرحلاب
 ةرصبلا تلخد لاق رصنلا نب دوم لبس نبأ نع انيدرو؛ ىراخبا هللا
 ىراخإلا رك ذ ىرج املكف اهءافع تيأرو ةنوكحلاو زاجحلاو ماشلاو
 ايأ ةثال* ناسارخ تجرخأ لاق رجح نب ىلع نع انيورو - مهسقنأ ىلع هولضف
 ىدنعىراخلاولاق دنق رمسب ىنراذلاو ىراخبب ليعامسا نب دمتو ىرأ راب ةعرز

 نب دمت تيرا لاق.ش ءعاالا دماج ىنأ نع انيودو ميمقأو مهرصبأو ميفعأ

 مامإو ىراخبلا خيش ىتعي ىلهذلا ى , نب دمشو ةزانح ىف ىراخبلا ليعامسأ

 موسلا لثم اهيف رع ىراخبلاو ثيدحلا للعو ىكسلاو ءايس ايل .٠ نع هلأسي روباسيت

 نيثلا رسكو ةل-ملا ءاحلاب دشاح نع انيورو (دحأ هللا وه لق ) أرقي هناك
 ليعاتما نب دممو ريرسلا لعاسلاجديوهارنيقحسإتيأرلاق ليعاممأ نب ةمجعلا
 رشعمأب قاحسإ لاقو دمع لوق ىلإ قاحسامجر :اًءيش ليعامسإ نيدم هيلع ر ؟تافدصم
 سانلاجاتحال ىرصبلا نسحلا نمز ف ناك ولدناق باشلااذهنعاويتك | ثيدحلا باحصأ 1

 ىف 0135 لاق ثافملا رصل نإ 0 دجأ ورم ىلأ نع انورو٠ .ةمبقوشلإ دملابهتقر مآ هيل |

 ىسعىلأ نع انيورو ٠ هلكمرأ ل ىذلا ماعلا ىف ١|: قتلا ىراخبلا ليعامسأ نب دم
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 ديناس الا ةفرعمو خيراتلاولاعااىنعم ىف ناسارخي الوقارعلاب رأ ل لاق ىذمرتلا

 ىراخبلاخيشوهوىلم آلا دامح نب هللا دبع نع انيورو.ليعامسا نب دمت نم لعأ

 ظفاحلا بوقعي نب دم نع انيرو . ليعامسا نب دمم ردص ىف ةرش ىلأ ثدد و

 ىصلا لاؤس هلأس ىراخيلا ىدب نيب جاجملا نب ملم تيأر لاق هيأ نع

 الإ كضقي ال ىراخبال لاق هنأ جاجحملا نب ملم مامالا نع انيورو ممل

 خيرات ىف هللا دبع وبأ ماحلا ىورو . كلثم ايندلا ف سيل هنأ دهشأو دساح

 لبقت ىراخبلاىلإ جاجحلا نب لم ءاج لاق نودمح نب دهسأ نع هدانساب روباسيت

 بييبطايو نيثدلا ديسو نيذاتسالا ذاتسأ ان كيلجر لبقأ ىنعد لاقو هينيع نيب

 نودعي ةرصبلا لهأ ناك لاق ليعامما نب دشاح نع ائيورو . هالع ىف ثيدحلا

 يف هوسلجحتو هسقن ىلع ةويلقي ىتح باش وهو ثيدحلا بلط ىف ىراخبلا فلخ

 كاذ ذإ ىراخبلا ناكو ٠ هنع بتكي نم مرثك أ فولأ هيلع متو قيرطلا

 ليعامسأ نب د نع انيتك لاق رغالا ركب ىأ نع ايورو . هبجو جرخمي ملااش

 ملاص ظفاحلا نع انيورو . ةرعش هبجو ىف امو ىايرغلا فسوي نب دمحم باب ىلع

 ةث مهتو هل ىلء تسأ ثتنكو دادغب سلجم ىراخيلا ناك لاق ةرزجدممنبإ

 كراك لاق مصأع نب. فسوي نب دمت نع انبوروءاغلا نيرشع نم رثك أ هعاجم

 مامانع انيورو. افلانب رشع نم رثك أ هسلج ىف ممتجاو نيلمتسم ةثالث ىراخبلل

 ثيدح ملعأ ءامسلا مدأ تحن تيأرام لاق ةسعزخ نب قحسا نب دهم ةمنأالا

 نب دمم لضفلا وبأ ظفاحلا لاق .ىراخبلا ليعامسا نب دمت نم حتي لا لوسر

 هسبقا مم لوقلا اذه هيف لوقي ةعزخ نبا ةعاالا مامأب كبسحو يسدقلا رهاط

 ةبطاق خيادملا ناق هيف بجي الو لضفلا وبأ لاق ٠ ابرغو اقرش خباشلاو ةمألإ

 دنع هآر اعأ ةعزخ نباو. هبايش ناوقنع ىف مهسفنأ يلع هومدقو همدق ىلع !وممجأ

 فيتختي مالس نب دهم نب مهاربإ نع ائيورو ٠ نأشلا اذه يف هدرغتو هريك

 لثم ثيدحلا باحصأ نم توترلا نا لاق اهديدشتب ليقو حص الا ىلع ماللا



 7١+ هذيمالتو ىراخبلا خياشم رو ذ
 حبب سس ب سس

 ليعامساو لاوتمنب جاجملاو ىديعاو دا ن مند ىرصللا مرع ىلأ نب ديعس

 دمشو ةنديع نأ بحاص ن نوديم نب دعو لالخلا ن مسأو 3 رعلاو سوأ ىلأ ن 0:

 ءارغلا ىسوم نب ميقأ أرأو ىمأزْخلأ رذنأ قل ب

 5 رعملاو رظنلا يف ميسفنأ ىلع هل نوصقيو ليعامم ١ ب دم ع تروباج اوناك مك

 هللا دبع وبأ مك احلا رك ذو ٠ هريغو ىنارع الا نا هلاق ءاسؤرلا توترلا تلق
 فضصو نأ معاد لقنلا لهأ نس تفاللخالب ثيدحلا لمأ مامأ وه لاقف ىراخبلا

 نارق الاو لئامأالا ىلع معلا اذه ىف مدقتلاو لحملا عانتراب هللا هر ىراخبلا
 يأ نم مظعم نأ هلضق ىف ىفكيو نامز ثلا نم مدهو رخأت مف هيلع قفتم
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 نونقتلا ناذحلاو نوزرعلا مالع *هيلإ هخويش هيقالفق ىشنو هيلع

 لصف

 اذه هنم نيديفتسملاو ديلا نيمئنملاو هنع نيذخالاو هخويش ضعب ىلإ ةراشالا ىف

 لدتسإل دايو ميلقا لك نم ةعامج ىلع هبنأف هؤاصقتسا نكمال ادج عماو بابلا
 عاملا لاقف هخويش اماث . هترانع مظعو هتياور ةرثك و هتلحر عامنا ىلع كذب
 كم ىلاعت للا همر ىراخبلا هنم ممس نمم روباسيت خيرات ىف لا دبع وبأ

 ماس نب ' ليءامماو ىرقملا ديزب نب هل دسيعو يقرزالا دش نب دمحأ دياولا وبأ

 رذتملا نب مههاربا ةئيدملابو مهما رقأو ىديملا ريبزلا نب سل ديع ركب وبأو غئاصلا

 هللا ديبع نب دمم تبأث ” وبأو ةزم- نب مهاربأ أو هللا دبع نب فرطمو ىمازخلا

 ىبايرقلا فسوب نب دمه ماشلابو ٠ مهنار أو ىسيوالا هللا دبع نب زيزعلا دبعو

 مقان نب - وأ ناملا وبأو سايأ ىبأ نب مدآو ميهاربا نب قحسأ رص وبأو

 اي ادمو ىدنكييلا مالس نب دمت ىراخييو ' مهأرقأو حيرش نب ةويحو

 قيتش نب نسحلا نب ىلع وركو: مهم :ارقأو ثعش ألا نب نوراهو كيسدلسملا دم
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 دحمو رشي نب ىحيو ميهاربا نب يكم خلبب و.مهتارقأو لئاقمنب دهمو ناد

 ةاربمو' اهيرثك أدقو مهنارقأو ةبيتقو يسوم نب يحب يحب معاجم نب نسحلاو ن نا

 قحصاو مكمل نب رشب وى ب نب ىيحم روباسيئب و. ىندنحلا ديلولا ىأ نب دحأ

 نب مهاربا ىرلابو ٠ مهارقأو يلهذلا ىبحي نب دحتو عفار نب دم و هيوهار نبأ

 مها وةلمبملانيسلاب جيرسو قئاس نب ددعو عابطلا ىسيع نب دم دادعب و. ىبموم

 نب ناسحو ناسحنب ناسح طساوبو ٠ مهنارقأو لينح نب دجلأ ونامعنلا نبا

 ليبنلا مداع وبأ ةرصبلابو . مهئارقأو ناملس نب هللا دبع نب ديعسو هللا دبع

 ىمرحو ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا ءالا حتفب برحملا نب لدبو ىسع نب ناوذصو

 ىبل ايطااديا ولاوبأو برح نب نايلسو ةرعرع نب دممو م نب نافعوةرامع ناا

 دجأو ميعتوبأو ىموم نب هللا دبع ةفوكلابو . مهمارقأو ناذسس نب دمتو مراعو

 صخح نب ديعسورإ## نب دلاخو عيرلا نب نسملاو نابأ نب ليعامماوبوقعي نبا

 ناسغ وبأو ةبقع نب ةصيبقو ةورعو صفحنيورمعو ةمجعملاب مانغ نب قاطو

 دهأو ملاصنب ل دعو و مير لأ ن نب كيمسو اص نب نأ نامع م رسعكو ٠ مهنارقأو
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 ريثذ نب كيعسو ىسع نب رب ديعسو جحا رفلأ نب غبصأو بييهش نب دحأ و حلاع نبا

 كاللا دبع نب دمحأ ةريزملابو ٠ ممارقأو ريكب نب هللا ديع ن: ىو ريع نبأ

 يقرا هل دبع نب ليعامماو فاخ نب ورمعو قارحلا ديزي نب دحأو يتارملا

 دالبلا هذه ىلإ هللا هر ىراخبلا لحر دقن هللا دبع وبأ ماحلا لاق . مهنارقأو

 م ثيمس اماو لاق اهخاشم ىلع اهنم ةنب د ذم لك ىف ماقأو للا بلطف ةروك لل

 * قيفوتلالاب و هدانسأ يلاعىلع هب لدتسا نيمدقتللا نم ةعاهج ةيحان لك

 ىلا ىلاعت شاه مر ىراخياا لحو لاقّشاة حر ىدادغإلا بطلا نءائيورو

 ماشأاو زاجحلابو اهلك قأ رعلا ندمو لابجلاو ناسار خي بتكو راصمأ الا دمحم

 تع.سلاقناطقلادهمنب ر عج نعتابجنمانيورو . تاعئددأدغب ةرودرععمو



 7 ىراخبلا حيحص باتك فيرعت

 ركذأ الإ ت يدح ىدنع سيلو ةدايزوءاملعلانمرخ شفلا نع تبتك لوقي ىراخبلا

 .اورك ذي نأنمرهشأو اور صح نأ نمرثك اف ىراخبلان عن وذخ آلا امأو .هدانسأ

 لجر فلا نوعبس يراخبلا نم حيحصلا ممس لاق ىربرفلا نع ائيور دقو

 ناك هنأ انمدق دقو كلذ ريغ قئالخ هنع ىور دقو .ىريغ هبوري دحأ قباف

 ةيئالا _:ىم هنع ىور نمو .هنعزوذخأي انلأ ني رشع نم رثك أ هلم رضح

 ىسيع وبأو .حيحصلا بحاص جاجحلا نب ملم نيسحلا وبأ مامالا مالعأألا

 قحساوبأو . نايزارلاةعرز وبأو.متاحوبأو .ىلاسنلا نمحرلا دبع وب أو. ىذمرتلا
 نب ركب وب أو. ظفاحلا ةرزج دهم نب حلاصو . مامالا ىفرخأ قحسا نب مهاربا

 ظانح ةملأ ءالؤه لكو نيطم هللا دبع نب ددثو . دعاصنب دم نبى حبو .ةعزرخ

 ىراخبلا نع دادغبب ثدح نم رخآ بيطخلا لاق.مريغو ظافحلانم نورخآو

 < ىلماحلا ليعامسا نب نيسحلا

 لصق

 « هنيلأتو هعمج ةينيكو هفينصت بيسو هلحم فيرعتو ىراخبلا حبحص مسا ف)

 رصتحلا حيحصلا دنسملا عماجلا ) هللا حر ىراخبلا هالو هايسف همسا امأ

 فدصم لوأ وه ءاملعلا لاقق هلمم امأو ( همايأو هنئسو تدع هلا لوسر رومأ نم

 احيحص ةفنصملا يتكسلا حصأ نأ ىلع ءالملا قذتاو درهما حيحصلا ىف فئص

 اهرثك أواحيح صامبحصأ ىراخبلا حيحص نأ ىلع روهجلا قفتاو ٍلمو ىراخبلا

 ْلسم حيحص برغلا ءالع ضعبو ىروباسيتلا ىلع وبأ ظفاملا لاق و .دئاوف

 (ءامسالا بيذهت ١ ج١٠ م) .



 هفيلأت ةينكو ىراخبلا حيحص فيلصت بيس 944

 ررق دقو )١( ىراخبلا حبحص حيجرت باوصلاو مهيلع كلذ ءاملعلا ركتاو حصأ
 ع ىراخبلا حيحبص حيجرت « لخدللا هباتك ىف ليعاممالا 85 وبأ ظفاحلا مامالا

 50 م

 ذو سم حيحص ىراخ الا باتكا بتكلا هذه دوجأ أ ىلاسألا | لاقو * هلن الد 8

 ءايئيداحأب لمعلا بوجوو نيياتكسلا نيذه ةحص ىلع ةماالا تعمجاو

 لاق ىنسنلا لقمم نب ميهأربا نع انيورفدنيلأ:ةيفيكو هفيلصت ببس 4امأر)

 انباحصأ ضعب انل لاقف هيوهار نب ق ةدسا دنع تنك هللا ههحر ىراخبلالاق

 ىلق ىف كلذ مقوف ع تاس نإ لوسو نغسل حيحصلا ىف ًارصتخم اباتك معج ول

 هللا هجر ىراخبلا نع تابج هرم انيورو . باتكلا اذه ممج ىف تذخاو
 ثيدح فلا ةثاهس نم هتجرخ ةنس ةرشع تسا حيحصلا باتك تفنص لاق

 يف اكو مانللا ىف ع ىنلا تيأر لاق هنعانيورو ' هللا نيبو ىنيي ةجح هتلعجو
 بذت تنأ لاقف نيربعملا ضعب تلأسف هنع بذأ ةحورم ىديبوهيدب نيب فقأو
 تلخدأ ام لاق هنعانيورو . حيحصلا جارخإ ىلع ىنام يذلا وهف بذكلا هنع

 نع اسثيورو ٠ لوقلا لاحط حاحصلا نم تكرتو حص ام الإ عماجلا باتك ىف

 تاستغا الإ اثيدح حيحصلا باتك ىف تعضو ام ىراخبلا لاق لاق ىربرقلا
 ةدع تعمس لاق ماه نب سودقلا دبع نع انيودو . نيتك ر تيلصو كلذ لق

 هرينمو يلع ىنلا ربق نيب هعماج مجارت ىراخبلا لوح نولوقي خباشملا نم

 رعأط نب دمم لضفلا وبا مهتم نورخآ لاقو ' نيتمكر ةمجرت لكل يلي ناكو
 هلا هائعمو حيحص اذه لكو ةرصبلاب ليقو ةكي ليقو ىراخبب هفنص يسدقملا

 ةنس ةرشع تس هفينصت ىف ىتب هئاق نادإبلا هذع نم ةدلب لك ىف هيف فنمعب ناك
 هلا دبع وبا انثدح ليعامساو رمع وبا انثدح هللا دبع وبأ احلا لاق ٠ قبس اك

 لاقف كلذ ىف ضعب عج دقر )02(

 مدق» نيذ ىأ اوئاقو ىدل * ملسمو ىراخللا يف موق رجاعت
 سم ةءانصلا نسح يف قاف 5 22 ةحص ىراخبلا قاف دقل تاقف



 7 ءامسالا بيد

 ىتك مه نينس سمح ةرصبلاب تقأ لوقي ىراخبلا تعمس لاق ىلع نب دمحم
 وجرأ انأو ىراخبلا لاق.ةرصبلا ىلإ ةكم نم مجرأو ةنس لك ىف جحأو فنصأ

 ديز ىلأ خييشلا نع ىنلبو . تافلصلا هلع ىف نيماس# ىلاعت هللأ كراي نأ

 لاق ىربرقلا نع ىراخبلا حيحص ىور نم لجأ وهو انباحصأ نم ىزورملا
 تاق يناتك سرد الو هقفلا سردت ىتم ىلإ يف لاقق مانملا ىف هني ىنلا تيأر
 « لاق اك وأ ىراخبلا ليعابسا نب دمحم عماج لاق هللا لوسر اي كباتك امو

 لصف

 ناتئامو فال ةعبس ةدنسلا ثيداح الا نم ىراخبلا حيحص ىاع ةلهج

 فال ةعي راو ةرركملا فديو ةرركملا ثيداحأالاب ًاثيدح نوعبسو ةسخو

 نم ةلج هيفترك ذو ىراخبلا حيحص حرش لوأ ىف ةرصتخ ةصتمامرك ذدقو

 هتداعإ ةدئاف .ترايك هحيحصب قلعتي امو علل هميظعتو هعروو ىراخيلالاوحأ

 عضوم ىف ىورب 1 مضومىف دحاو نع هثيدحت ةدئافو ٠ با وأى دحاولا ثيدحلا

 8 كالذريغو هيف ىذلا 2 عملا ناو هنع نيلجر وأ لج رنع رخآ

 لصف

 همم تنك اذإ ىراخبلا ناك لاق ىراخبلا قارو ماح أ نب دمم نع انيور

 ةرشع سخ هتليأ ىف موفي هأرأ تنك انايحأ ظيقلا ىف الآ تيب انعمج رفسف

 جرم مث جرسيو هديب اران ىرويف ةحادقلاذخأب ةرملك ىف ةرمنير شعملإ ةرم

 روي ةمكر ةرشع ثالث رحسلا تقو ىف ىلصي نآكو هسأرمضي م ابماعي ثيداحأ

 ريسفتلا باتك_فينصت ىف ربرذب نحنو اموب هافق ىلع قلتسا هتيأرو ةدحأوب اهنع

 هللا دبعابأاي هل تلقف ثيدحلا جارخإ ةرثك ىف مويلا كلذ يف هسفن بعتأناكو



 ثراخلا نب ميهاربأ نب دمهم ةمجرت ا

 هلاقف ءانلتسالا اذه ىف ع ىأف تلقع ذنم طق لعربغب يشتيتأام لوقت ل كتعمس

 رودعلا رمأ ىف ثدح ثدحي نأ تيشخ رغث أذهو مويا اذه ىف انسفنأانعت انبعتأ

 هذهف. كارح اني ناك ودع )١( انصفاغناف كلذ ةبهأ دخأو حيرتسأ نأ ثيبحأف

 ًئيش تينأام هلوق ىلع هيبنتلا اهيف ىدوصقم سنافن ىلع تمتشأ نإو ةياكملا
 ترشأ هتالاحو هئايث رردو هتافصو «بقانمنويعرم (فرحأ هذهفإل . لعريغب

 نعابجو رخل ىمقتستالهبقانمو .تاحضاولا تافورعملانم اهنوكسا تاراشإ اهيلإ

 كو ةياورو ليصحتاا ىف دابتجاو ةياردو ظنح يلإ ةمسق:م ىهو ىصحمنأ

 تابارحو لاوحأو. ناف رعو نكمو. ناقتإو قيقحتو ةداهزو عدوو ةدافإو

 نيد مالعأ لاوقأن م هيلا ترشأام كالذبعضويو :تامركسلا عأ وأنم اهريغو

 ى نوفزاجيال نيذلا نينقتلا داقتلاو ظافملاو نيدلاو عرولاو لضفلاىلوأ

 مهليواقا رتاظفاحملادغ أ اهتتايص لع نواظفاحيو اهبتوررحو هن وامأتي لب تارابعلا

 هنعشلا ىضر رصبتسملل ةيافك مغلباهيلا ترشا ايفو ةرصحتم ريغدترك ذاموحنب

 ىتع هازجو هافطصا نم مه هتمارك راد ىف انبايحا ميمجو هنيي و ىب ممجو ماضراو

 « ءابحلاغلبا هلضقنمءابحو ءازجلا لك !نيلكارئاسنعو

 فيهم نإ بمك نبرماعنبر خص نبا لاخنبا(ثراح ا نب محار ,!نيدحم# 5

 هللا ديعوبأ يتدللا ىميتلا ىشيرقلا بااغ نب ىؤأ نب بع نب ةرم نب مث نبا

 رمع نبا ممس ليلج ىعبات وهو فاكذدعالا لوأ ىف ىنزاا رصتخم ىف روكذم

 ةهاس وبأو صاقو نب ةمقلع مهنم نيعباتاا نم تاعامج عمسو مهنعهلل ىفر اسنأو

 ,نب ءاطعو ريبزلا نب ةورعو نيسح نب هللا دبع نب مهارباونمح رلا دبع نبأ

 ىراصنالا ديمس نب ىح مهنم نيعباتلا نم تاعامج هتعىور.نورخاو راسي

 قحسأنبدحتو ىرهزلاو دال نب ةماسأ نب هللا دبع نب ديؤيو ريثك ىنأ نب ىو

 وهوا.بيحيحصىف [سمو ىراخبلا هل ىور قافتالاب ةقث وهو نورخأو نالجت نبأو

 انعراص هانعم ةلمهملانيعاابوءانم ةرغىلعانذخأو ودعلا انج اف ةمجعملانيغلاب هانعم (1)



 باب دخت همسأ نم

 نع هوربإ و ىراصنالا ىيحن ريغانع هوريل «تاينلاب لامعالا اميإو ثيدح يوار

 نب دهم ناك يدقاواا بتناك دعس نب دمت لاق اذه دهم ريغ صاقو نب ةمقاع

 ء.اقلت م ا ةكأن 112 أ ةعدنس فن ثيدللا هك
 ةنس طايخ نب ةفيلخ لاقو ةليدملاب هآأمو نبرشع هلس قون ثيدخحلا ريثذ

057 
3 

. ٠ 

 «نيممجأ مبنعشا ىضر نيلو الا نيرجابملا نمش راملا هدج ناكو نبرشعو ىدحا

 ءارئاو ءاطلا حيتفب ىبموسرطلا هبدأ ؤبأ ةيمأ نب نب ( ميهاربا نب دمم )

 عمس صوسرط نكس ىدادغب وه دابأ رضاحح عبب باب ىف ىتزملا رصتخم ىف روكذم

 ماشهو ملاصنب ناوغصو ربس# نإ ىلع الا دبع ربسم ابأو ىتاهلا سنوي نب ورم

 ميعل وب أو ىزارلا سي ردا نب دمم ماح وبأ هنع ىورو .نيرخاقئالخو راع نبا

 نسحلاوبأو ىنيارفسالا قحسإ نببوقعي ةناوعوبأو فاجر يللا دم نب ثالملا دبع
 دوادوي أ لاق . م لاو ظافحلا نم قئالخو اصوج نب فسوي نب ريمع نب دمحأ

 الاحرامهف امدقم ردقلا مسيفر ثيدحلا يف امامإ ناكو ةقث وه روهخلاو ىتاتسجسلا

 ه شا هر نيثامو نيعبسوثالت ةنس ةرخاآلا ىدامح ىف سوسرطب قوت

 ركب وبأ دمحم نب قحسا نب دمحم لاقيو رفعج نب ( قحسا نب دمت ] 5

 فا'الا_ف ذو نيغلا فيفختب ىناغصلالاقيوةمحعملا نيغلاو ةلموملا داصلاب ىن ائاصلا

 هو ذدادغب نكس ىيناسارخ وهو ناغصو ناغاص اهل لاقي ناسارخي ةدلب ىلإ ةيسأ

 حتتفب ىدقملارماعابأ عمس ةمن الا رايك نم وهو ةعبب ىف نيتعيب باب ىف رصتخما ىف
 مئاهرضنلا اباو ادارق حون اباورماعنب ديعسورماع نب د وس الاو فاقلاو نيعلا

 معفاباو ةدابعزب حد وريبنلا مصاعابأو ريكب نب هللا دبع نب ىيحيومساقلا نبأ

 ءاطعنب باهولا دبعو ربسم ابأو ناعلا اباو ديبع نب ىلعيو نيك د نب لضنلا
 هلم ريكأ وهو ىروالا رمع نب صقح رمع وبأ هنع ىور .ةع الا نم قئالخو

 نرباو ىنزلاو هجان نباو ىذمرتلاو ىئاسنلاو دواد وبأو جاجحلا نب سمو

 دأيز نب دم# نب دهمحأو مالا سايعلا وبأو ىلماحلا ليعامسا نب نيسحلاو ةعرخ

 نمحرلا دبعو ىنديارفسالا ةناوع وباو ءاحلاب لالا نوره نب ىمومو ىبارعألا



 دع ةمسأ نم ؟4مب

 ثدح نم رخآ وهو كيسراصن الا رفمج نب عاجش سراوفاا وباو ماحىبا نبأ
 وكب وبأ ظفاحلا مامالا لاق .نومأم ةقث هنأ ىلع اوقفتاو مريغ قئالخو ةاقو هنع
 نينقلاتابثالا دحا اذه ىناغاصلا ناك يدادغبلا بيطخلا تباث نب ىلعنب دمحأ
 2 و لعلا بلط ىف لحر ةياورلا ىف عاسن او ةنسلابراهتشاو نيبدلا ىف ةبالص عم
 نع ىنغلب و لاقرصمو ماشلاو ةكمو ةئبدملاو ةفوكلاو ةرصبلاو دادغب لهأ نع
 ىتطق رادلا لاق . هتقو ىف نيعم نبا هبشي ىناغاصلا ناك لاق ىناقاخلا محازم ىبأ
 هنا هجحرنيتئامو نيعبسةنسفو:دادغب خي اشمهجووه وذقألا قوفو ( ١ ) ةقث ناك

 هوك ذدنسو ةضورلا فر ركمانب احصأ نممامأ ”الاةعرخ نبا( قحسانبدمإ ع7
 « ريشأ هب وبف ىلاعت هللا ءاش نإ ءانبالا عون ىف

 عا ونأ ىف عرابلا مامالا وه ةضورلا ىف هك ذ رركت# ريرجنب دم لا 8

 ةقيط ىف وهو ىربطلا بلاغ نب ريثك نب ديزب نب ربرج نب دمت رفمج وأ مولعلا

 ىوغبلا عينم نب دمحاو براوشلا ىفأ نب كأللا دبع ممشس ىئاسألاو ىذمرتلا
 بوقعيو ءالعلا نب دمحم بيرك ابأو عاجش نب ديلولاو ىزارلا ديم نب دمحو

 ديمو ىثثملا نب دممو لع نب ورمعو جش "الأ ديعس ايأو قرودلا ميهاربأ نبا

 ديو لمأك نب دمحأ هع ثدحو لسمو ىراذعبلا خ ويش نم مهريغو راسب نبا

 ىدادغبلابيطخلا ركب بأ ظذاحلالاق .قئالخو رمج نب دلو ىعئاشاا هللادبع نبأ
 ءاملعلاة أ دحأ ناكوفوت يح اهم ماقأ و دادغب ىرجطلا نطوتسا دادغب خيرات ىف
 هكراشب ملام مولعلا نم عج دق ناكو هلضفو هتفرعمل هبأر ىلا عجربو هلوقب مح
 أريصب تاءارقلاب افراع ىلامت هللا باتكل اظفاح ناكو هرصعلهأ ن هرم دحأ هيف

 اهخسانو ابميقسو ارحيحص اهقرطو نئنلاب اناع تآرقلا ماكحأ ق اهمتف ىناعملاب
 يا اف راع 0 الا ىف ف دل ف نيعباتلاو ةباحصلا لا وقأب اف راع ابخوسنمو
 هلثدحأ فنصي ا ريمقتلا ىف باتكو روبشللا خيراتلا باتك هلو مم معرابخأو ساناا

 3 | 1 راثكآلا بيذهت باتكو

 ةقد وهو ةخسل قو )١(



 8 ءايسالا بيذه

 هللادبعنب لع تعمسو بيطخلا لاقمهنع تظفح لئاسع درفت و هريثك بكه عورفو
 نيعبرأ موي لك ىف بنكي ةنس نيعيرأ ثكم ريرج نب دمه نأ يك راسا

 لصحيل نيصلا ىلأ لجر رفاس وأ لاقىندي أ رفسالا دماح ىلأ حيشلا نعو» ةقرو

 هنعانيورو . هانعم اذه امالك وا أريثك اذه نكي مل ىريطلا ريرج نباريسفت

 فلانوثالثلاق هردق نوكي م اولاق نآرقا ريسفتل نوطشنت له هباحص ال لاق هن
 ةقرو فالآ ةثالث وحن ىف هرصمتخاف هماع لبق رامعالا ىنذي امم اذه اولاقف ةقرو
 تنام هللانا لاقق ريسفتلا باوج لثع ءوباجأف خيراتلا ىف مهل لاق كالذكو
 ةعرخ نب قدسأ نب دمحم لاقو ١ ريسفتا رصتخا ام وح هرصتخاف م لأ

 نا انيورو . ريرج نب دمحم نم لعا ضر الا مدأ تحن 0 أ ام

 نب دم# ةءارقل لل عمتسا تاءارقلا ىف سانلا مامأ دهاجت نب ر كب ابأ

 . ةءارقلا هذه أرقي نس ارشي قلخ ىلاعت هللا نأ تنظ ام لاقف ريرجإ

 ثقو ريرج نب دم رفعجوبأ فوت لاق لماك نبدمحأ يضاقلا نع بيطخلاىورو

 موب ةوحض نفدو ةلاملثو رشءةنس لاوش رهشنم ايقب نيمويل نينثالاةليل برغللا

 ناكو اريثك هتيحلو هسأر رعش ىف داوسلا نكو هبيشريغي و هرادف نينثالا

 كلا 1
 ىلإ رسسأ ناكو نيتئامو نيرشعو سمخ ةنسلوأوأ مبدا ةئسرخأ ىف هدلوم ةمد الأ ىل

 مييصخال امهيلعممتجا ودحأ هبنذؤل و ناسالا حيصف ةماةلاديدم مسجلا فيم نيعأ

 لعأ نم ريثك قلخمرازو اراهنواليل روهشةدع هريقلطعىلصو يلاعتّشاالإ ًاددع

 ديرد نبا داجأد قلو .اهريغو ديرد نباو ىلارعالا نب اهاثرو بد'الاو نيدلأ

 نبا درفت حرشلا نم ةاكزلا باتك لوأ اهنم عضاوميف ىعفارلالاق ٠ هتيئرتىف عابأو

 هللا يضر ىعفاشلاباحصأ تاقبطن م ادودعمناك ناو انبهذم ىف اهبسو دعي الربرج
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 دارفإ دأ ىإ نم وه لاق دو ةيعفاشلا ءابقفىف ىدايعلا مصاعوبأ هر ه١ ذثلق نيعمجأ خهنع
1211 َ 
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 كم ةونمأ نم ا.

بأ لاقيو مساقلا وبأ وه ةقرسأاو ةعلولا ف بذهملاف روك ذم
 نب دمح ميهاربا وب 

 ىلا ىثيرقلح جنب ةفاذحنب بهونب بيبحنب رمعمنب ثراحلانب بطاح

 لوأ وهو ءامما ليو ةيرنوجاهمساليقو ترجاهو تماسأ ىؤا نب رماع ىنب نم

 ىلإ هب رجاه هابأنإ ليقو:ةرجملا ف ةشبطلاضرأب دلو ادمح مالسالا ىف ىدسنم

 اناكو رفعج نب هللادبع اهنبأ نملب سيمت ءامسا هتعضراو لفط وهو ةشبحلا

 لاق تف ع هللالوسر نا ةملولا ىف روك للا هثبدحو., اتامىح كالذىلع نالصاوتي

 نسح ثيدح لاقو ىذهرتلا هاور 6 توصلاو فدلامارحلاو لالحلانيبام زصق»

 برح نب كاممو مهجلاو ةدحوملابجحاب نبا هنع ىور.هجا“ نبا ويت اسنلاو حيحص

 هك قونو _ةراوربتلاو نيفصو لجأ هنعّشا ىضر ىلع عمدهش  ينقثلا نوعوبأو

 ربشالوالاو نيناهو تس ةنس ةفوكلاب فوت مين وبالاقو . نيعبسو عبرأةنس

 « هنعّشاىفر

 رصتخملا ف هرك ذرركتامهنع هللا ذر ةفيلح أب حاص(نسم لا نيدمحب» ٠

 تادابشلاو جا رخخاو قالطلاوك رشنااكت وةلاوملاو ريعبابتلا فالتخا يف هرك دف

 وبأ مامالاوه- عمضاوم ىف ةطورلا ىف هرك ذو اهريغو ةباتكلاو ءالولاو ةفاقلاو

 ىف ىدادغبلا بيطخلالاق . مالوم ىنابيشلا دقرف نب نسحلا نب دمحم هللا دبع

 مدق اتسرح ىمست ةيرق لهأ نم ىقشمد نسحلا نب دم لصأ دادغب خيرات

 ةقيح ىلأ نم - ثيردحلا عمسو ةفوكلاب أنو طساوب دمحم هل دلوف قارعلا هوبأ

 اضيأبتكو لاقلوغم نب كلامو رذ نب رعو ىروثلا ناينسو مادك نب رعسو

 فسوب ناو را راع نب ريكبو حلاص نب ةع.ورو ىعازوالاو سنأ ىب كالام نع

 ديبع وباو ىناجزوملا ناماس وباو ىعفاشلا هنع ىوزءاهم ثدحو دادتب نكسو

 ىلإ هرغس ىق همم جرخو ءاضقلا هالو ديشرلا نأكو مهريغو مالس نب نب مماقلا

 براك دفس نب دمحم لاقو بيطالا لاق. اج نفدو ىرلاب تاف ناسارخ



 43 ءاممالا بيدهم

 اطساو مدقف ماشلا لهأ دنج نم هوبأ ناكو ةريز+لا نم دم لصأ ناك ىدقاولا

 عمسو ثيدحلا بلطو ةفوكلاب أشنو ةثامو نيثالثو نيتنث ةنس دمحم اجب دلوف

 هب فرعو هيلع بلغت ىأر أ ىف رظنو هنم عمسو ةفينح اأ سلاجو أ اربثك اعاس

 ىأرلاو ثيدحلا هنم اوعيسو سانلا هيلا فلتخاو ارق دادغب مدقو هيف مدقتو

 اماف دادغب مدقف هلزع مث اهءاضق هالوف اهيف ديشرلا ثرورهو ةقرلا ىلإ جرخو

 عست ةنس ىرلاب تاف هعم جرخ هرمأ ىلوالا ةجرخلا ىرلا ىلإ نوره جارخ

 دمحم نع هاانساب بيطخلا ىور مث - ةنس نيسهخو نامن نبا وهو ةئامو نيناكو

 وحنا ىلع اذلا رشع ةسمهخل تقفناف مهرد فلا نيثالث ىلأ كرث لاق نسحلا نبا

 لاق لاق ىعفاشلا نع هدانسابو . هقفااو ثيدحلا ىلع الا رشع ةسخخو ةغالاو

 هنإلوقي ناكو لاق ًارسكو نينس ثالث كلام باب ىلع تأ نسحلا نب دمحم

 هلزتم "التما كلام نع مهندح اذِإ نكو ثيد_ح ةئاعبس نم رثك أ ظنل عم

 ريسيلا الإ هئبي مل كلا« ريغ نع ثدح اذإو عضوللا هياع قيضب ىتح سانلا رثكو

 كلا« نع متثدح اذإ ؟نم هباحصأ ىلع ءانث أوسأ ادحأ معأ ام لاقت سائلا نم
 هدانسابو - نيهراكتم نوتأت اع 1[ احصأ نع نع متادح اذإو عضوا ىلع متل

 دجسم ىف سلجم نسحلا نب دمحل ناك لاق ةقينح ىلإ نب ٍْ

 فخ انيمس تيأر ام لاق ىعئاشلا نع هدائسابو ٠ ةنس "نب رششع نبا وهو ةفوكلا

 نآرقلان اك أرقي هتيأراذإ تنك هنم حصفأ تبأر امو نسحلا نب دم نم احور

 تيأرام لاق هنعو ٠ نسحلا نب دم نم لقعأ تيأر ام لاق هنعو ٠ هتغلب لذ

 ىف ذخأ اذإ نسملا نب دم#م ناك لاق هنعو .نسحلا نب دم نم هي ذل طق اندم

 نسحلا نب دمحم ناك لاق هنعو.هرخؤي الو اقرح مدقي ال لزني نآرق هناك ةلأسلا

 . ابنك ىتاع 'يرقو نسملا نيدمدم نع تام لاق هنعو ٠ يلقلاو نيعلا العب 1 هل

 ىنأ نعو . نسملا نب دم نع ريفصلا عمال تدتك لاق نيمم نب ىيحنب نعو

 تاقلاق يبرم ا ميهاربا نعو' نسما نب دم نم هللا باتكي معأ تيأر ام ديبع

 (هامس "الا بيذهت ١جاس ١١ م)



 نيريس نب دم ةجرب /3

 ٠ نسا نب دم#م بنتك نم لاق ةقيقدلا لئاسملا هذه كن نأ نم د م مامالل

 جئاوح نم ةجاح ينولأتت الهلهأال نسحلا نب دمحم لاقلاق ةعاممنب دم#نعو

 ءىلقأ غرفأو ىه لقأ هثاق ع يلو ن رم هيلا نوجاتحت ام أوذخو ىلق اولغشت اينالا

 ةياور ىف هفيعضت مجريغو دواد ىلأو ىلع نو رمعو نيعم نب ىيحن نع هدائسأب و
 لرب دمتو ىناسكسلا فوت لاق . بلع ىبحب نب دمحأ نع هدانسابو . ثيدحلا

 هدانسابو ىرلاب انامو هقفلاو ةغآلا مويلا بهذ ديشرلا لاقف دحاو موي ىف سحلا
 نب دم## تيأر لاق لادبالا نم هدعن انكو لاق هبوم# نع ءاجر ىفأ نبا نع

 كمجأ مل قإ ىبر ىل لاق لاق ترمم ام ىلإ هللا دبع ايأ اي تلقق مانما ىف نسحلا
 ةغينح وبأ تاق يقوف لاق فسوي وبأ لعفام تلق كيذعأ نأ ديرأ انأو عال ءاعو
 دمحم رضح تاقيطلا ىف قدسا وبأ خيشلا لاقو .تاقبطب فسوي ىبأ قوف لاق
 بتكسا| فنصو فسوب ىنأ ىلع هقنت م نيتنس ةفينح ىنلأ سلجم نسحلا نبأ

 هلإ رظن ابيف ةلأسم لأسي ًادحأ ثيأر امىعفاشلالاق ةغينح ىف لع رشنو ةريثكلا

 بتك لاق ميرا يورو لاق : نسحلا نب ديالا ةهاركلا هبحو ف تنبت
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 هاذإد أ يم ل كف 5
 روس 8ةنع اهرخآف ابخ ساي ايتك ةلق بط دقو ديم ىلإ 1 اشلإ

 هلظءآر من سيعرت نأ لق
 هلبقنم ىأردق « ءآرنم نأك نمو

 هلهأ هومنعنأ © هلهأ ىبنب معلا

 نعل لها « لتي هلع

 « هللا امه حر هتقو نم بتكلاهيلا ثعبف

 مامأالا يبباتلا ىرصبلا ركب وبأ مهال وم ىراصن الا نب ريسنب دمع ١ ١

 رف هرك ذرركت. عرولاو دعزلايف مدقلاو ايؤرااربعو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا ف

 مبكد ةيركو ةصنحو ىحيو سنأو ديعمو در ةثس نبرعس دالوأو.رصتخما



 ب دمحم ةمصأ نم

 اذهو اًئيدح كلامنب سنأ نع سنأ نع بي نع دمم ىورو .تاقث ةاور

 نير س مهوبأ نأكو ضعب نع مبضعب يور ةوخإ ةنالث مهنوكل تاقرطتسا ا نم

 داف مهرد ف فلأ نير مشع ىلع ةيتاك كلام ن'سأأ ىلوه وهو رقلا يع بن

 ركب ينال ةالوم ةيفص مسا نب ريس نبامأ تناك فراعملا ىف ةيبتقزبا لاقءقتعو

 رضحو اهل نوءدو 0 ىنلا جار زأ نم ثالث اهييط هنعّشاىضر قيدصلا

 ىنكي نيريس ناكو نونمؤب مهو وءدي بعك نبى أ مرنم ايردب رشع ةيناعابك المإ

 نب دل خد دالوأ تابمانم ادلو نورمشعو ةثالث نيريسل دلودقو لاق ةرمعابأ
 ًادحاو اًيدح هنم عمس نيعمنإ ىملاق.رمع نبأ ممسو تباث نب دي ز ىلع نيريس

 نب بدنج أضيأ ممسو نيئبدح رمصنبأ نم ممسالأ بويأ نع دادغب خيرات فو

 ماح نب ىدعو نيصح نب نأرمعو ريبزاا نب هللاديعو ةريرهابأو ىلجبلاطادبع

 نيعباتلانم عمسو ةباحص مياك ءالؤهو ةب يراصن الإ ةبطع مأو رءاعزب :رايلسو

 تيفو نيعلامشب دايعنب سدقو يل رشو راسإ نيهسمو ىف ١ امس ل! نيعلا حتمية ةديبع

 نب نهحرلادبعو ىريجلا نهحرلاديعنب ديمو ادبعمماخأ ومني خنل عل رااوةيةلعوءايلا

 لاقو ءسابع نب 7 راس نباعمسيؤل لبنح نبدمحأ لاق .قئالخو ةصخح هتخأ وةر هيأ

 نب رمشعو ةلام زل 26 هللا لوسر باحصأ نم ىريعيلا نسما كردأ ع ناس

 ريبزلا نيانمز نيريس نبا جح ىراخبلا لاقو.مبنم نيثالث نب ريس نبأ 5 ردأو

 هيخأ نم ربك أ وهو نامع ةنالخوم اتيقب نيتتسادلو تباث نبدي زعمسو ةعيسق

 ىمبتلا ناولسو ةداتقو بويأو ىعشلاءبنم نيعباتلانم تاعامجدنع ىورو سأ

 هفو رح ىلع ثيدحلاب ثدحي نب ريسنباناك نوعئب |لاق .مهريغنمو مهنم قئالخو

 ماشهلاقو.ءاعرو ملا ريثك امامإ اهي اميفرايلاع انومأبة تناك دعس نب ده لاقو

 دادغب خيراتيف بيطخلالاقو .نيريسنب دهم تكردأ نم قد_ءأ ينثدح ناسح نبا

 نيريمس نبأ ناكو لاق هتقو ىف عرولاب نيروك ذلا ءابةفلادحأ ني ريس نباناك

 انلخ دفانججح لاقد # نعو.ةباتكلاب قتدف فولأ ىلع هيتاكسف كلام نب سن "ال ىلوم



 ءامسالا ببدكهم رج

 مأل ناذهو ؟ ناعم لناذعلاة ريسدلو ةميس نو تباث نب ديز ىلع

 الحر تيأرام ل ٠ ليصل قدوتنعو هال ءاغأ ديس نو ًأمأ يف الاذعو

 ا. . 0
 1 ذل ا
 هللادبعنب ديملا دبع نعو ٠ نيرهس نب دم# نم هبقق ىف عدو ١ 5 ّققةدقأ

 تراك ادإ ناجسلا / لاق نجعسأا يف نيريس نبأ سبح امللاق راسي نب 39 + نبأ

 ةنايخ ىلع كنبعأ ال ّللاو ال لاقف لامتف تحبصأ اذإو الهأ ىلإ بهذات ليالا

 “ ىنيادملا نع هدانسايو-هل ميرغا هكر نيد ىف سيح ناكو بيطخلا لاق.ناطاسلا

 قزف دجوف ممرد فلا نيعبرأب انيز ىرتشا هنأ ني ريس نبا سيح بس ناك لاق

 الجر تريع لوي ناكو هلك تيزلأ بصف ةرصعللا ىف تناك ةرأثلا لاقف ةرأق هنم

 ءهب ىلتب اف رققلاب هريع هنأ نورب اوناكو.هب تيقوع ىنيسحأ ةنس نيثالث نم ءىشب

 ىلعأرزأ مدشأو ةمألا هذه سانلا ىجرأ نم ني ريس ىبا ناك نرع نبا نعو

 عمسن انكف رادلا ف نيريسزبا مم الوزن انك لاق ناسح نب ماشه نعو ٠ هسفن
 يفق اسأر جرخأ دق ساورب نيريس نبا رمو . راهنلاب هكدضو ليللاب ءاكب

 نيمهرد ىلع فاحت هلليق ممل لاق فلحم لاقف هركناق نيمرد لجرهيلعىعداو .هيلع

 دحأ ةدلبلا هده نكي | مللاق ىقبلا نامع م . 0 انأو امارح هيمطأال معن لاق

 ادلو نوثالث نيراس ن نبال دلو ة ةييثق نبا ل رجس ىلإ دب نم ءاضقلاب ملعأ

 هنع يفقو دمحم نب هللا دبع ريغ مهنم قبب 9 و ةيبرعهل ةجوز ةدحاو 3 رعأ نم

 اوقنتاو .مرد فلا ةثاهلم هلام راص ىح للا ديعتاماف ممرد فلا نيثالث اذه هنبا

 دامح لاق .موي ةثامب نسحلا دعب ةئامو رشعةئنةرصبلاب فرت نيريس نبا نا يلع

 نيريس نبا تامو هيلع تيلصو ةئامو رع ةنس جر لوأن سحلا تام ديز نبا

 اهريغوسالقلا ىلع نب ورمع رىتيدلا نب يىلعلاق رشع ةنس لاو نم نيضم سن

 فال ةلأسلا هه ىفو .مونعهّلا ىضر ىلع نعةدوبعنعنب ريس نب دم ديناسالا حصأ

 «قسيفوتاا ابو ىلاعت هللا ءأش نأ يلم نب دمحم يرهزلا ةجرت ىف ابرق هطسمسو

 ءافيتسا باب طسو 5 بذهلا ُْى روكذد هنادبع نب ةحلط نب دمحإل 1



 مم كيحت ةمشأ نم

 يشيرقلااديبع نبةحلط نب دمحم ىساقلا وبأ وه ىغبلا لهأ لاتق فم صاصقلا

 ةيأور هل سلع بن :اكردأ ماحمفأ نب لاق .ةيبأ ةمجرل ققهبسن ماغمإ ىدملا ىعبتلا

 ها 0 هللا هع
 هنبأ هنع ىور . مساقلا ابأ هانك و اديح هآيمو ةسارب هيللع ىلا حم ىص وهو
 كذب ىمض داجسلا اذه دم لاقيو ىلي ىأ نب نحرلا دبعو ميعاربأ

 هللا يضر ةشئاع عم لجلا ةعقو رضحو احلاص ادباء ادهأذ ناكو هدوجس ةرثكل
 اهوحنو ةعزانملا نم هبلق غارف نم لع امل هلتق نع ىعن هنع هللا ىضر ىلع ناكو ابنع

 لاق. نيئالثو تس ةننس ىلو الا ىداح ىف لججلا ةعقو ىف مويلا كلذ ناسنا هلتقق
 ه شحج تنب ةنجأذه دم ماو ةبينق نبا

 دايع ب دم وه نيثقلا ثيدح ىف رصتشأ قروك ذم ( دابعنب ديمم) ذو

 مور نب رمح نب هللا ديعن ١ ةدحوملا ءايلاب دب دباع نب ةيمأ نب ةعافر نب رفعج نبأ

 ناو | رباجو ةريره ابأو رمع نبا مس ةقث ىعبات يكملا يوزا ىشيرقلا

 ةميش نا رعب نب ديا دبعو جيرج نبأ هلع ىور.مريسغو صاعلا نب ورمع

 « ثيدحلا لياقه ناك دعش نبأ لاق امبيحيحص ىف ملمو ىراخإلاه ىور. اهريغو

 ىراصت "الا ةعصعص لأ نب ث راحلا نب نجراادبعنب (للادبعن نبديحم) 5

 ىورةراجتلا ةكز فرصتخلا ىف روك لهن ,كرأأ دبع دبع وبأ ىل دا نونلأب ىراستلا
 ةنيبع نباو كلامو راسب نب قحسا ن دمحم هنع ىور ديعس ىبأ نع هيب أع

 « هحيحص يف ىراخياا هل ىور ةقن وهو

 ةراجم فرممتخلا م روك ذم هنع هللا ىفر(قيدصلا ركب ى أ نيدمح) 0

 هلأ دبع ركب ىبأ نب دمحم مساقلا وبأ وه جحلاب مارحالا ىف بذبلا فو. ىموأأ

 ىذب اذه دم دلو.ىلاعت هللا ءاق نإ هيبأ ة ةمحرت ىف هبسن 2 007 ع نبأ

 .ةرجطلا نم رشع ةنس ةدعقلا ىذ حرم نيقب لابال ع
 هناوص

 ربشأ ةيالث وحن هلو 6 هللالوسر قوتو عادولا ة ةدح ع ىلا عم رس ةحو

 ىراخيلا لاق مساقلا هنأ هعقور ٠ سيم تشب ءامسأ همأو هيبأ نع قرر ءفصلو



 ءامسالا بيه مك

 ةنه رصع' لتق. هجام نباو ىناسنلاهلىور هئيدحىف نوفاتخ ءافعضلا باك يف

 ء اريثك اهنعّشا ذر ةشئاع هيلع تنزحو هللهجر نيثالثو نابع

 نب ةبعش نب ماشه بئذ يأ نب ثراحلا نب ةريشاا نب 6 نوحرلأ ديعنب دم " ١

 ناكسإو ءاحلا رسكب لس نب كلامزب رمعل نإ داورلبع نب سيقىبأ نب هلا دبع

 ىندملا ثراحلا وبأ ىرماعلا ىشيرقلا بلاغنب يؤول نب رماعنب نيتلمبملا نيسلا

 ةمركعو اعفان مس نيعباتلاىعب ات نموهو رصتخأ ىف رركت بند ىأن باب فورعملا
 ىعبات رابكلا ةمئالا نم تاعاج هنع ىور.نيعباتلا وم ني رخآو ىرعقملا ديعسو

 قئالخو كرابملا نباو ناطآلا يبو عك د ىرودشلاو ريعم مهتم نيوباتلا

 نيدصأ لاق :ايهيحيحصف لسمو ىراخبلا هلىور هتلالجو هتمامإ ىلع اوقغتاو

 هلثم هدالبب فل له دهس ال ليق بيسأل نب ديس ةبشي بنذ ىلإ نبا ناك لبتح

 فأ ن | هنع ىورنم لك نيعم نب بح لاق . اقودص ةقثناك و اهريغب الو اللاق

 ىلع تفسأام هيلءعتةسأف دحأ ىتتانا٠ ىعفاشلالاقو . يضايبلا رباجابأ الإ ةقثبلذ

 اهم ثدخ دادغب ىدبلا هيدتأو نيناع ةنسدأو باذ ىأ نباو كس نإ ثيللا

 نيعبصو مسك نياوهو ةئامو نيو مسلةنس ةف ركلابف قوت ةنيداادب رب عج د
0-3 10-7 

 ناأكو لاق دادغب خ 3 رأت ١ ف ةسفت ةمجرل بع املا هل وك د ةنيدلأب ىلإ ناكو ة ةئس

 نبا ناك ىرييزلا بعصم لاق. رك لا نع ايها فورعملاب ًارمأ اعرو احلاص ةقث

 ىبنلا دجسم لخد ىدبملا جحامل لاق مماقلانب د دم#نعو . ةنيدملا هيف بئذىبأ

 ريمأ اذه مق ريهز نيبيسملا هللاقف بئذيبأ نباالإ ماقالا دح قبب 6
 ةرعش لك تعءاق دقلف هعد ىدبلا لاقف ن ,يلاعلاب أ سانئلاموقياعإ لاق نينؤلا

 نيرشعو ىدحإ ن هيااثأ : رفمجوب أ جح ةنس تججحلاق ميعت ىبأ نعو ٠ يسأرف

 ةوذدئلاراد ىف هعممدمقأو بن ىإ اوبلا اعدف ذ سنأ نب كلامو بئاذ ىل أنبا اهعمو

 لاقث لدعلا ىرحتل هنإلاقف ةمطافنب نسحلانب ديزنب نسحلا ف لوقتاملاقف

 لاقت هتيحلب عيب رلاذخأت راك ةينيلاوله برو لاق امذلثوأ نيترم ىلوقئاع

 هيد 00



 راب دوم ةمدعإ ا نم
 ل تيس سس سس

 ىلصي بنتذ ىبأ نبا ناكو٠ رانيدةلام ثالثب 4 رمأو ءانخللانب اي فك رفعج نبا
 دل لهقوو ةداعلا ف كبتجتو موصلاد رمسإ 5 اموي رطغيو أمون موصلو ممجأ لقا

 هيقانف بف المح هذيلاسأب ييطخلا م ذو.دابتج افي رم ةيق لاذ ؟ه دعم وق كم اينقأ لإ نو 1 00 اطل ؟ دو.دايتسادب يةيقثاك !هااذ 1 2: ةياقااذأ

 ءافغ لمع هزييمتو مال ةمول هللا ف هذدخاي ال أو ءافاحخلا لع هراكنإ ل قحلابهلوقو

 + هّلاههركلاذ قرر صع

 ددملا لوأ ىف بذهلاف هرك زورصتحلاف ررك «نالجنب دمحم ١17
 ناك ةعيبر نب ةيتعنب ديلولاتذب ةمظاف ىلوم ىندملا نال نب دمه هللادبعوبأ وهو
 فورعم بهذم هلو ىتنيو يملي هللا لوسر دجمىف ةقلحالو ادب ع اويقف اامإ
 نيمياتلا نم قئالخو نيياحصلا لوفطلابأ واست أ ممس ميعنوبأ لاق .ريغص بات وهو
 مينم ةملالأ راك نم تاعاج هنع يورو .ىربقاديعسو عفانو ةمركعو هوبأ مهتم
 ةنديع نإأو يروثلاو ثيالاو سن 78 نبكلامو رمتعما نإ روصنتمو رمجنإ هللاديبع

 رثك أهب لمحو قئالخو سردإ نب هللادبعو ناطقلاو ةبعشو حيرشنب ةورحو
 ه ةئام ونيعب رأ و مستوأ نام ةئس ةنيدملاب فوت .نينس ثالث نم

 ىشيرفلامبلع هللا ىفر بااط بأ نب ىلع نب نيسحلا نب (ىلع نب دس 8
 هش ىأ للا رقب هلال كلذب ىمس رقابلاب فورعللا رفمج وبأ ىندلا ىشاملا
 رركت بلاط ىبأ نب ىلع نب نسح تن هللا دبع مأ همأو.هيفخ لعو هلصأ فرعف
 ةيد ىفو ريجأ الا نيمضن باب ىفو عوطنلا ةقدص ىف بذهملا ىف هرك ذو رصنحتلا ىف
 مهتك أو ةئيدملا ءاهقف ىف دودعم هتلالج ىلع ممجت عراب ماما ليلج ىعبات وهو ناسا

 ةسيفنملا نبإو بيسملا نياك نيعباتلا رابك نم تاعاج عمسو اسنأو ارباج عميس

 جر رعالاو رانيد نورمعو حاير ىبأ نب نب ءاطعو ىيبسلاق حسا وبأ هنع ىور |هريغو

 .ةمئالا رابكو نيدباتل نم نو رخآ قئالخو ةعيبرو ىرعهزلاو هنم نسأ وهو

 لاقو ' ةثامو ةرشع عرأ ة ةنس ىفو:ىريبزلا بعصم لاق.مهو ىراخبلاهل ىورو
 نيتسوثالت نباوهو 5 هرمسع عميس ةنسىويادملا لاقو.ةرشعىلاع ةنس نيحم نبى
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ع ىراخبلا خيرات فو ةنس نيعبسو تالي نبا ىدقاولا لاقو , ةنس
 رهعج هنب| ن

 0 ا همر ةئس نيمو نامي نبا وهو ةيلوت هنأ

 مدق ىعفاشلا مامالا ع ىعفاشلا ىلطملا ىشيرقلا مفاشنب ( ىلع ندم

 ةقث ىع لاقو ءاسنلا ةرشع ىف ىعفاشلا هنع ىور.ىب عفاشلا ةمحرن يف هبسن يفاب

 « بئاسلا نب ىلع نب هللا دبع هنع ىور

 ند ةلوخ ابمسأو ةيقملا نباب فورعملا بلاط ىبأ نب( يلعزب دمحم ) ؟ ٠»

 ةءامثني عوبري نب ةبلع'نب ملس«نب سيق نب رفعج تنب ةلوخ يشو ةفينح ىنب ىس

 نيتنسل دلو هللا دبع وبأ لاقيو مساقلا وبأ اذه دمهم ينك ةفينحنب لؤدلا نبا

 لخد نيعباتلا راك نم وهو نيقب ثالثل اح ىبأ نبألاقو رم نالخ نم اي

 هللأ ديعو نسحل أ هوثب هنعىور مج نعش يم 0 هابأ 0 'رايع م .ياطالا ع 5 ىلع
 لق ماك عم نإ رخ

 تن لق »لاقديبأ ن رع ةنع انيور. نيسب أت 0 ندد اعابجو لن توعو مهارباو
 نا لوسراي

 نب دجأ لاق 6 عل لاق كتينكي هيئكأو كمساب ةيمسأ كدعب دوأوم يإ دلو نأ

 مساقلاىباب مب ينك ىف صخر . ًادمحم نومسي ةثالث ظفاحلا مامالا ىليقعلا هللا دبع

 نإ مهاربأ لاقو : هللا ديبع نب ةحلط نب دم .لعزب دمصو ركب ىبأ ن رو

 حص الو رثكأ هي ىنلا نع ىلع نع دنا ادحأ أ لعنالظناحلا دينملا نب هللا دبع

 نيد.متام هنع ةياور ىف معن وأو ىلعنب ورمع لاق ٠ ةيغنهلا نب دعم دنسأ امم

 ةندس تام معن ربأ لاق ىراخبلالاقو . ةئامو ةرشع عبرأ ةنس ةيفنحلا

 .نيناعو ثالث ةنس ىثبادملالاقو نينامو ىدحاةنس ريكب نب ى# لاقو.نينأمن

 نيتنثا وأ ثالث ةنس ىدع نب منيا نع قحسا ينأ خيشات ءابقنلا تاقبط فو

 لق نيح انك انيضق لاق ءاملاب ةزهح ينأن ع ىراخبلا خيرات ىفو ٠ نيعبسو

 ىو مث مايأ ةثالث ثكف ةيفنحلا نب دمح عم ةنيدللا ىلإ انمجر مث رييزلا نبا

 هنيتثثا ةنسليقو. نيعبسو ثالثةنس لتق رييزلا نبا ناف ميهلا لوق قفاوي اذهو



 مخ ةيفنهلا نبأ دموم ةمحرت

 فصق

 ةيفاملا نب | ىلعنب دهم لاقيو ىلع نب دمم لاقيو ةيفنلا نبااذه دم لاقي

 ةيفنحلا نبا بتكيو ىلع نوني نأ طرتشب اذه ىلعف امي همأو هيأ ىلإ بدنيف
 دقو رئاظن اذهلو ىلعا ال دمه فصو هنأال دمت بارعا هبارعأ نوكيو فل الاب

 هللا ديعو .همأ ةنيحتو هوبأ كالام ةنبح نب كلامنب هللا ديعابنم . ءزج ىف امدرثأ

 ةيلع نب مهاربا نب ليعامساو . همأ لولسو هوبأ "ىلأ قفانملا لولسنب اىفأ نبا

 بسنق دوسالا هاثيتو ورمع ىتيقحلا هوبأ دوسألا نبا ورمع نب دادقللاو . امبلثم

 ديزب نبأ دم# هلذعو ٠ ميهارب .| وه هيوهأرف هيوهاد نب هاربا نب قدحسأو . هيلا

 « كلذك نورخآر و ديزي وه ةجام نيسلا بحاص هجام نبأ

 ثاللا دبع وبأ وه بذبلاو رصتحملافرركت مزحنبررمم نيدحم

 حتتقب ناذولا نب ديز نب مزحنب ورم نب دم مساقلا وبأ لاقيو نايلس وبأ لاقيو

 ىراصنالا راحتلانب كالامنب مغدبعنب ورهعنب ةمجعملاذبو وأ ولأ ناكسا رماللا

 اهيلع لماع هوبأو نارجنب حم هللا لوسر ةايح ىف دلو , ىندملانونلاب ىراجنلا

 نب ورمعو باطالا نب رمعنع ىور نيعباتلا راك نم وهو تكي هللا لوسرل

 بقع هل ثيدحلا ليلق ةقث ناك دعس نبا لاق ركب وأ هنبا هنع ىور هييأو صاعلا

 نم الضان ابيقذ ناكو نيتسو ثالث ةنس ةنيدملاب ةرحلا موي لاق دادغيب و ةنيدملاب

 « نيالا ىجلاص

 روك ذم ىندملا ىثيالا نصح نب صاقو نةمقلع نبةورع نب( دلال ؟

 هك نك نأ ىراخبلا متيرأت فو هّللادع وبأ هتينك متاح ىأ نبا لاق . رصنتخملا ىف

 ماسو امفانو نهرا كنع نب ةماع 3 ع وبدعم نيعباتلا ىعبأت نم وهو نسطإ وبا وأ اع اب ةلعاأ دما" 0

 ىحيوةبعشونانايفسلاو كلام هنع ىور نيرخآو هابأورغالا دبعو هللا دبع نبأ
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 دع ةيمنأ نم 23ب

 ىخن لاق ق'الخو ليمش نب 8 ” رسغنلاو رمق : نم هل ديعو نوره نم كيتو ناطقلا

 ه ةثامو نيعبرأو سمخ ةنس ىفوت لع نيو رمع لاقو اص ص لجر وه ناطقا

 دوبي ن 1 م ةقوردلا ةفئاطلا ةلقبرف ىب يلإ بوسلم ةيجملا اماابو ءارلا متقو
 نب بعك نب دم ةزمح وبأ وهو مهتعأو نيعباتلا راك نم ليلج ىعبات وهو
 ىلدملا دسأ نب ميلس نب ةانثملاب نايح نب بسمك نب دمم دعس نب دمت لاقو ءمماس

 .ةنيدللا ىلإ داعم ةنوكلا دم نكس ةظيرق ىسنم هوبأ ناكو سوالا ءاملح نم

 مقرأنب ديزو سابع نبا عمس هيلع ل تع هلا لوسر ةايح ىف دلو هنأ ىغلب ةبيثك لاق

 هللاديعىب رياجب نع ىورو * ر عنب ىأرو دوعسم نبأ ممس ليقو . ةيواعمو
 ىبطخلا ديزي نب هللا دبعو ةريشالو ءاربلاو ةريرغ ىنأو رذ ىأو سنأو

 راك نم تاعامج هنع ىورو * مهنع هللا ىذر نيياحصلا ةرجع نب بنكو

 نب ديزو ردكتملا نب دمحمو ليبس وبأو رانيد نب ورم مهنم متراغصو نيعباتلا

 اعرو ثييدحلا ريثك اناعةقث ناك دعس نيالاق .ةقث هنأ ىلع اوقنتاو قئالخو رسأ

 لع نيورمع لاقو . ةثامو ناك ةنس فوت ىذمرتلاو ةبيش ىأ ن او ممعت وبأ لق

 « نيرشع ةنس ليو. ةئامو ةرشع عي ةئس ىدقاولاو

 ثراحلا نب هّللادبع نببابش نب هللا دبع نب هللا ديبع نب( سم نيدمم)ا

 قدما ىرهزلا ىثيرقلا ركب وبأ ىؤا نب بم« نب ةرم نببالك نبةرهزنبا
 دج ىلإ هنوبسنب باهش نبا ةراتو ىرهزلا ةرات نواوقيو ةلياب ناكو ماشلا نكس

 نب سأأ ميس ريغص ىعبات وهو ةضورلاو بذبلاو رصتخملا ىف رركت دقو هدج

 رهزأ نب نمحرلا دبعو ةليمج ابأ ابيبشو ديزي نب بئاسلاو دعس نب لبسو كلام
 ةيلعت نب هللا ديعو ميبرلا نب دومتو ءابلا فيذعو نيملا سكي دابع نب ةعيرو

 ةقياح نب لص نا دعما ةماعأ اناو ةعبب

 عمو رم نبأ ىأرو. ةباحص مياك ٠ ءالؤهو ةيحص هل ىلإ نم الحرو ل هامأ| ايأو



 8 ١ ءامسالا بيق

 مثراغصو نيمباتلا راك نم قئالخ هنع ىور مهتغأو نيعباتلا راك ن 00 قنالخ

 رايد نب ورم نع حييحصلا دان الاب ايور هخومش ن نمو نيعبأتلا ماب نمو

1 
 نوهأ مردلاو رانبدلاا دحأ تيأر أهو ىرخزأأ ند كم دال صأأ تن ثار املاك

 نب ميهأربا نع انيورو . رعبلا ةلْزْنو هدنع مهارالاو ريئاندلا تناك نأ هنم هدنع
 نم سلاجلا ىتأي ناك لاق ىرهزلا مقات مف ولا تاق لاق, ميهارب نب دعس
 74 الو هلأس الإ اباش ساجلا ىف قبب الو اهتلخ نع اهئأي الو اهرودص
 الإ اباش اهيف ىقبي الف راصنالا ررد نم رآدلا ىتأي م هلأس الإ

 الو الأس الإ ًازوجع الو هلأس الإ يتق الو هلأ الإ اليك الو هلأس

 لاق دمس نب ثيللا نع انيورو . لاجل تابر لواحي ىتح اهأسالا ةك
 لع لاق ىراخبلا لاق . هنم اهعرثك أالو باهش نبأ نم مهيأ طق اماع تيأرام
 ادكئسع دوجأ موق سيل تارغاانيدهسأ لاقو.ثيدح ينل وع ىرهدالىنيدملا نيأ

 ىرهزلاقلطم ديئاسالامعصأ هيوهارنبقحسإو لينحنب دمحأ لاقو . ىرهزلا نم
 نيسمحلا نب ىلع نع ىرهزلا ابحصأ ةبيش لأ نب ركب وألاقو . هيبأ نع ماس نع

 يحص أ ا!هريغو سال لآ ع لع نب ور*و ى جدلا ع نب لع ؛ لاقو . لع نع هنأ

 ميداربإ نع شمالا امسمأ نيممزب ىبيلاقو : ىلع نع ةديبع نع نيريسنيأ
 نبانعمفاث نع كالام ابحصأ ىراخبلالاقو ٠ دوعسم نبا نع ةمالع نع ىخنلا
 عفان نع كلام نع ىعفاشلا اهحصأ ىبيعلا رهاقلا دبع روصنم وبأ لاق اذهىلمف رمع
 مهنع هللا ىضر كلاءباحصأ لجأ ييئاشلا نأ ىلع ثيدحلا لهأ ءامجال رمع نبانع
 لاقو ٠ كلذ رسعل قالطالا ىلع اهحصأدنأ ردا _ الم نزال هنأراتخلاو :نيعمجأ

 ىلعو هيلع ءانثلاو هيقانمو ' ةنيدلا زم نيسلاثب مذ ىره مزااالوأ هللا هجر ىعئاشلا

 رذدلا نب ميهاربإ ىللاق خيراتلاف ىراخللالاقو ٠ رسمحنأ نمرثك أ هلقفح

 ةيابن ىف دانسإ اذهو ةليل نيناعىف نارقااذخأ هنأ ىرهزاا ىخأ نبأ نع نعمنع

 نع حيحصلا هداتسابو 8 ةليل نيناعيف نقلا طظدح ىرعهزلا نأ هاثفمو ةحصلا نم
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 لعأ تيأرام لاق نسحلاالو هلليقف ىرهزلا نم معأ تيأرام لاق ىنايتخسلابويأ

 . ىرهزأ| نع ثلا انثدح عاص نب هادي عاتل لاقو ىراخبلا ل ىرعهزاا نم

 لاك ميحأربأ نب دعس نع حيحصلاهدأن- مايو ىفت 3 انيش ىلع ذح تعد وتس مالم اق

 يرهزلا ىثدح كلاملاقو . ىرهزلامهجاممج حل ع هللا لوسردعب ادحأ ىرأام

 .يتكف تك |تلقاللاتف كيلع داعي نأ ب تنك ام دعأ تاق لوط هيف ثيدي

 ةلامو نيرشعو عبرأ ةنس ناضمررهشنمتاخ ةرشعبسل ءاثالثلاةليا ىفوتلاق
 نيشب اديغش اط لاقي ماشلا فا رطأب هلةيرقب نفدو ةنسنيعيسو نيتنثانياوهو

 ةلمبم لاد مث ةحوتفم ةدحوم ءابو نيئمجعم ةنك اس نيغو ةحوتفم

 « ةنئعم ةحوتنم

 هركذو ريسلاف رسمتحتا ىف رركت هنعّْشا ى ةرىلاحصلا 4 ةلسندصعإل 6

 دم ديعسوبأ لاقيو نمحرئادبعوبأ لاقبو هللادبعوبأوه.ضْئارف ١١ ىف بذإلاف

 جرزخلا ن ثدراملا نب ةثراح نب ةعدوم نب يدعنب دلاخ ن ةءاسنب ةلسنيا

 ع هللالوسر عيدبش ىف :دملا ىثراحلا ىراصتالا 3 نبكلامن ورم نأ

 ىقىوز كوت ةوزغ كفة ىلا ىلع يشع ىنلاهفاختس ليقو أبلك دهاشلاو أردب

 م ؛بخىجأ نيل لوسو ةمرحنب روسلاو .ةريشلاو شادي دع نب واجةب احصل نم هةعاح هنع

 ىف ةنيدملاب فوتو ةذبرلاب ماقأو ةئتفاالزبعا نيعب اتلانم تاعاجو منعا ىذر

 نيدملاو / نيعيسو عسن نياوهو نيعب رأو عبس ليقو . نيعبرأو ثالث ةنسرفص

 ديع نيل اقر بيل ىدوويلاابح رمل تق ىذلا وهةملم نيدمحم ةبقع نب ىدومو قد

 باتك لوأ فى زا رعت ىف ىعفاشاالاقو.بااطىدأ نب ىلع هلئاق نأ حيحصاارعلا

 هنأ ىلعلياداذهو رييخ موي بحرم باس ةملسمنب دهم ىطعأ فلم ىنلا نأريسلا
 3 2 يذلا حيحصلاو لاق بمد ريف لاق وه ةلسع نب ل نا ليث رين أ نأ ل اة ىثالا ب هزل 1 ام ماا

 هتان سو نينب ةرشعفاخيللاة وه ايلع نأ ثيدحلاو ريسلا لهإ رثك أ هيلع

 ف ةضورلا ِق رم ذم هوجولا باحصأ انباحصأ نمر صن نب )1 دم 5



 اهتدصأ نم ةلأسم ىف هرطشت باب ىف قادصلا باتك ىفو ةغيصلا نكر ىف ةيصولا

 رسعن نب دمت هللا دبع وب أ لعلا نونف ىف ةمالملا عرابلا مامالا ود . هترمكف ايلح

 رسمت نيد معه لاق بيطخطأ | نعدأ اذش خيرات ىف أنيور.ىعفاشلا هيقغلا ىزورملا

 دلو ةجلا بتكلاو ةريثكلا فيناصتا بحاص هيففلا هللا دبع وبأ ىزورملا
 دنقر مس نطوتساو للعلا بلط ىف راصمالا رئاس ىلالحرو روباسينب أشنو دادغي
 ثيدحلا ىور ماكحالا ىف مهدعب نمو ةباحصلا قالتخاب سانلا ملعأ نم ناكو
 ةمادق ىلأو هيوهار نب قحسإو ىبحي نب ىبحيو لضفلا نب ةنهصو نادبع نع

 نب ميعارباو ينثلا ناو راشب نيدممو ةدحوألاب دلاخ نب ةبدهو ىسخرسلا

 هنع ىور . رسممو ما_ثلاو زاجحلاو قارعلاو ناسارخ لهأ نم مهريغو رذنلا

 نب بوعي نب دو نايللا نب رذعج نب نامعو ىضابلا ىلع وبأو ليعاممأ هنبأ

 نيتنثا ةةس تدلو لاق رصن نب دم نع بيطخلا ىور مث مهريغو مرخالا

 لاغتلا نع ىور مث * ايزورم ىلأ ناكو لاق نيتنسب ىعفاشلا ةافو لبق نيتثامو

 باتك الا رصن نب دمم فنصي مل وأ لوقي فريصلا ركب ابأ ثءمس لاق يثاشلا
 ن دم نعو ' ءانس ايتك فنص دقو فيكف سانلا هقفأ نم ناكل ةماسقلا

 ا ءو. ناسا ري فيكف أمامإ رصع اةدنع رصن نب دم ناك لاق مخل ادع
 يا نع

 نأ ىنهاب دئاو رصن نب دمم نم ةالص نسحأ تيأرام لاق قحسإ نيدحأ ركب

 مد ىلع لومع اذه تلق. ف كرحترمو هبجو ىلع مدلا لاف هتببج ىلع دمق ًاروبنز

 ياسر ملا: ريخأ ىرابنالا دهم وبأ يبريخأ .ةالصلالطيب الودنع ىفعي ثيحب ريسإ
 دهأ ىلضفا اوبأ انريخأ يسدقملا رصن ميتفلا و 5 انربخأ هللا رصن حفلا وبأ 5 ريخأ

 روصنم ابأ تعيس لوقي ىتارقلا ورمع ابأ ىدج تعمس لاةىئارغلا دمت نبأ

 ىلإ درقااد مع نب ناسح ديلولا ابأ ذاتسالا تدسس لوقي داش نب دجأ نب دم

 راار نين لضفلا ل همحر ىزورملا رقت نب دم لخد لوقب ىهعلبلا هلأ انأ تقيس لوش

 جرخ اماف هلالجأو هميظعل ف غلبأو هلو ل ماقف ناسا رش يلاو ع ليعاسأ



 دم ةيسبأ نم 4

 رابخال الالجا هل تق امنا ليعاسا هل لاقف كلذ ىلع دمحا نب قحسإ هوخأ هنئاع

 كتف دل تش هل لاقف مانا ف 1-0 هللا لوسر ىأر ليعايسأ نا مث 0 هللا لوسر

 هل كلالجال كينب كالمو ككلم ثيث عرجال ىرابخال الالجإ رصن نب كح

 كلم ىّقيف رصن نب دمحم هفافشتسال هينب كالمو قحسأ كيخأ كلم بهذو

 ءابقفلاتابط ف قحسا وبأحيشلارك ذو.ةنس نيرشعو ةئام نم رثك اديني و ليعاسا

 لئاسمو الوقت عمسو ةئسنيرشعو امضب ثيدحلا تبتك لاق رصن نب دمحت نع

 هللا ىلص هللا لوسر دجسم ىف دعاق انأ انيبف ىعفاشلا ىف ىأر نسح ىل نكي مو

 هلل لوسراي تقف ماسنملا ىف سو هيلع هلا ىلص ىنا ١ تبأ رف تيفغَأ مسو هيلع

 ىيدح قفاو ام بتك | لاقف كلام ىأر تلقف ال لاقف ةفينح ىلأ ىأر بتكأ
90 03 

 مئاشأ| ىأر لوقت ال لاقو نايضفلا ةيش ةيس ار أطأطق صسفاشلا ىأر بك أ تاق

 ىلإ ايؤرلا هذه رثأ ف تجر لاق ىت ع فلاش ْن + ىلع در وه لب ىأرلاب س

 عبرأ ة همس دنقرمسإ ا همحر رت نب دعم قوت ى مئاشلا ب بتك كل# 3و 0
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 تارايتخا هلو ةروصساناا نسحأ نم ناكو ءاضيب هني تناكو نيتلامو نيوسأ و

 ىقكي لاق هنأ ةضورلا ىف هنع هتيكح ام اهنم ابلثالد هل رهظ بعهذملا ةفلام ةيبرغ

 مل نلاو ده اخ سبح :أو ىتيصوهيف امو ىطخ باتكلا اذه نأب هيلع دابشالا ةيصولا ةحص يف
 ىدابعلا نسملا وبأ يكحو. ليتل نيمرحل ماما هنع هلقث اذ هيف ام دهاشلا ملعي

 نيدهاشأا ةفرعمودأمشالا نم دبال هنأ روهشلاوةدابش الب باتكلا ىفكي هنأ هنع

 0 رعأ هللاو هب دوومتلا

 تاعاسلا باب قرصتخملا فروت دمذق:م نب نابح نب ى بح نب 4دعإ ؟]/

 لادبع وبأ وه رجحلافو طرشلا رايخيف بذهملا فو ٠ ابيف ةالصاا نع ىهن ىتلا

 3 ع لاقيو ورم نب ذقام نب ءاماعلا قافتاب ءاملا حال نايح نب ىح نب دمع

 نإ ةمحملا لاذلاب لوذيم نيةنك اسنون من ةمحملا ءاخلا تقي ءاسنخنب ورمل دب

 ىعبات ىدملا يزاملا ماب ىراجتلا ىراصنتالا راجنلا نس نزام ب مغ نب ورع



 6م ءاممالا بيدهم

 هللا لوسر دجسم ىف ةقلح هل تناك نابح نب عساو هعو اسنأ عبس روبشم

 ذقنمو نابحو . هقفلاو ثيدحلا ريثكح ناكو ىتغي ناكو ملسو هيلع هللا ىلص

 ةنس ةنبدملاب دمت ىفوت . ىلاعت هللا ءاش نإ نابح ةهجرت فناحضويس نايباحص
 لسمو ىراخبلا هل كيور .ةنم نيعبسو عبرأ نب أ وهو ةلامو نيرشعو يدحإ

 م ةقناك نوقابلاو متاح وب أو نيعم نب ىب لاق. امبيحيجص ق

 ديعم وبأ مامالا وه ةضورلا ىف رركت ىلازغلاببحاص (ىيحي ندم ) 8
 رفظملا يأو ىلازغلا ىلع هقنت ٠ديهشلا ىروباسينلا روصنم ىلأ نب ىبحي نب دم
 هقفتو عرولاو دهزلاو هقثلا يف اعراب امامإ ناكو امهر يغو قاوملا دم نب دهسأ

 1وراصفئالخ هب ح رختو راطقالا نم سانلا هيلا لحرو.ةمث الا نم قئالخ هيلع
 نيعيرأو نامت ةنس ناضمر ربش ىف ًاديبش روباسين ىلع اولوتما ال زفلا هتلتق ةعأ
 ه ةئايسو

 فلالا فرح

 4 نك ضار فلااهنم عضاومىف بذوملا يف روك ذم كل رشبلا وبا مدآ) ؟9

 هنكسأو هتكئالم هل دجسأو هديب لجو نع هللا 0 دم وبأ لاقيو رشبلا وبأ

 ملام هملعو ءايبنالا لوأ هلعجو ءاهسأإلا عيمج هبلعو هتيرذ مركو هافطصاو هتنج

 نيقيدصلاو ءاياوالاو نيلسرملاو ءايجنالا هلسأ نم لعجو نيب رقما ةكلاللل لعب

 ءامسالا مآ لعو ) ىلاعتلاقو 7 الا ( احونو مدآ 07 هللا نإ ) ىلاعت ها لاق

 هقلخ ىلاعتّشان 5 لاق لا لوسر نع مم حيحص ىف تثو'ةن : الإ ( ابك

 هاتوم انيورو ةئسفلاش اعهنأ خيراوتلاو ثيدحلا بتك ىف ربتشأو ه ةمجلأ مول

 ىر ةئكاع نع ليوط ثبدح ىف قشمد خيرات ىف انيورو.ع وفرم ثبدح ف



 رشبلا وبأ مالسااهيلع مدآ ةمجرت 4

 ىفأب سانلا هبشأ انأ » لوقي لسو هيلع هللا يلع هللا لوسر ناك تلاق اهنع هلا

 «اتاخو اةلخوب سانلا هبشأ سو هيلع هللا ىلص ميهاربا ىنأ ناكو مالسلا هيلع مد

 سابع نبأ لاق ىدحاولا دمأ نب ىلع نسحلا وبأ مامالا لاقف همسأ قاقتشا امأف

 ةفقالحأ هلاق اذكهو لاق ضرالا ميدأ نم قاخ هنال مآ ىبس امبنع هللا ىضر

 هنال صرالا ميدأ نم قتشم مدآ ةغللا لهأ لاق جاجزلا لاق .جاجزلا اكد اي

 هضايبل مدأ ىس ليمش نب رضنلا لاقولاق .ًايهحو ضرالا ميدأو بارت نم قلخ

 هلقاقتشا دل ىمجعلاف الاو قتشم مايجما قتشم يلرع مسأ مدآ نأب مهنم حبي رصت هلك اذهو

 هال لعفلا ءاق ىهو ةزمههنم ةلدم هنم فلالأو لمفأ هئرو مدآ ءاقيلا وبأ لاق.

 حلب العاق هلاصأ نوكي نأ زوم الو لاق ةمدالا نم وأ ضرالا ميدأ نم قيشم

 فرصلا منميال ةدحاو تففيرعتلاو مئاخو ماع فرصنال كلذك ناك ولذا نيعلا

 دج نب بوذةوم زوصلم وبأ مامالا لاقو .ءاقبلا لأ مالك اذه ىيجعوب وه سلو

 مالسلاو ةالصلا ميياعءايبنالا ءاسأ ب رعملا هباتك ىف ىقيلاوملا رضخلا نيددع نا

 يلا تيل ةعب رأالا بويأ و سإ ردأو سانااو قاحساو ليعاساو ع هارب 1 و ةيصحعأ 7 3
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 قدسإ وبأ لاق .نيهجأ جييلع همالبمو هللاَت اولص اد#و ابيعشو احلاصو مدآ

 بارت نم ىلاعتّلاهقلخ عضومىففمدآ قاخوب ءىدب اميفتاي.آلا تفلتخا جاجزإا

 لاصلص نم عضوم ىفو.نوئسم أمح نم عضوم يفو . بزال نياع نم مضو» ىفو

 نيلعلا لصأ وه ىذلا بارلا وهو دحاو لصأ ىلإ ةءجار ظانا'الا هذهو لاق

 مث نون ألك راصف لقتنا مت انيطلمج بارت نم هقلخهنأ لجوزع ٌشاانماعأت

 وبأ مامالا لاق هللا همحر جاحرلا ندحأدقاو . راخفلاك الاصام رابعف لقانا

 هتقلخوران نم ىتقاخ)لاق سيلبا نا ارابخا لجو رع نا لوق ىف ىلعثلا حسا

 نيطلا نال نيلعلا ىلع رانلا هليضفت ىف هللا ودع أطخأ ءاكملا لاق (نيط نم

 راقولاو نوكسلاو ةنازرلا نيطلا رهوج نم هنا اهدحا . هجوأ نم اهتم لضفأ

 ”هثروأف هعرمدتو هعضاوتو مدا 0 0 يسال كلذو ريصلاو ءارحهلاو ةءانإلاو مطار



 ةا/ نامعيرب ناب أة هجرت

 بارطضالا اوعافت رالاوةدحلاو شيطلاوةفخلا راثلارهوجو .ةيادملا وءابتجالاو ةرفغملا

 ةفودصوم ةنجلا نأ يناثلاو * كالملاو ةنمللاهثروأف سيلبإ رابكتسا بنس كقذو

 * نيطلا فال باذملا يبسابنأ ثلاثلا ٠ |رانابيف نألقنبلو كسم اهيارتنأب,

 نأ سماخلا . بارتلا وهو ناكمىلإ ةجاتحم ىهو رانا|نع نفتسم نيطلانأ ميارلا

 « قيفوتلاابوابقي رفت بيس ىهو ءايشالا مج ببس نيطلا

 قدبست ماهو ىومالا ىثي رقلازي زعلادبع نيرمع ني زيزعلا دبعنب (مدآ ] ٠

 كي دادغبب ناكو انجام ارعاش ناك ىلا مسق ىف بذهملا قروك ذم.هدج ةمجرت

 « كسنو باث مث ىدهملا ةميلخلا ةياحص

 نايا باب

 ديعس وبأ وه مرخأ حاكن ىف رصتخخلا يف روك ذم نامع نب ( نابأ)

 فانمدبع نب سءش دبع نب ةيمأ نب صاعلا ىفأ نب نافع نب نامع نب نابأ

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ىقتاي ريبكلا ىعباتلا ىتدلا ىوم الا يشيرقلا

 ىورتبباث نب ديزو هابأ عمس .ةيسودلابذدنج تنب ورمع ما هماو فانم دبع ىف

 بوعشنبو ر لاق مريغو نيمبأتلا نم قئالخو زيزعلا دبع نب رمعو ىرهزلا هنع

 ناك ديعس نب بح لاو نامع نبنابأ نه هقفالو ثيدحي معأ ادحأ تيأرام

 ملاسو .مساقلاو .نمحرلا دبع نب ةملس وب أو:بيسملا نإ دعس. ةرشع ةنيدلل ءاهقف

 ةجراخو .نامعنب نايأو.بيؤذ نب ةديبقو .ةبتع نب للادبع نب هللا ديبعو.ةورعو

 ةثامو سمح ةئسس ةنيدملاب قوتةقث هنأ ىلعءاململا قفتاو راسي نيناملسو. ديز نبا

 نورثك الا هيلع ىذلا حيحصلا اروبشم انالخ نابأ فرص ىف نأ 4 لعاو)

 لازفك لاعف هنزوو ةدئاز فاالاو لصأ ةزمهلا لاق هنرص نف هفرمنوتقحلاو 5 مذ أ
 روز هدطارادعا 21و ةّرم

 ءاي نم لدب فلالاو ةدئاز ةزمطا لاق نكع هفرم منه نمو امعهرئاظنو قانعو

 لئاوأ ىف هقيتحت ىف مالكسلا تلعب دقو لمفلا نزول فرصنب الذ لعفأ هئزوو

 (تاسألا بيلا جار م



 ءايسالا ييدقهم هم

 8 هللا هق-ر ملسم حيحص حرش

 ارق سكي مرايا قارس قاب ىرقو ماهارب

 فيقث:هباتك ىف ىوغالا ىوحنلا يإقدلا ق٠ نبفلخ نب ربع صفح وب أمامالا نداكح

 ءاقبلاوب مامالا مهنم تاعامجاضيأ مالا رسكلا يكسو. برعلا نع.ارفلا نع ناسال
 هعحو لاقذاوشلا ىف امهب ءىرقو لاق ىرجكعلا هللا ديعنب نيسحلا نب هللا دبع

 ىدرواملا نسحلا وبأ مامالا لاق . ةمهارب ليقو ارب نيرخآآ دنعو موق دنع هرايأ

 ةيبتق نب لسع نشا دبع دمم وبأ لاقو .مج ربأةيناي رسأ اب انعم ىئواحلا بحاص

 ليثارساو قحساو ليعامساو

 ةيمجع الا ءامم الار ئاسو نوراهو ناماس كلذكو لاق اهفرمص كرتاك امل الاقثتسا

 نوراقوتولاجوتولاطو تورامو توراهك اهنمهلامتسا رثكي الام اماف ةلمعتسملا

 هتأال المعتسم ناك نأو دواد نم فذحت الو ابنم ءىش ىف فلالا فذعت الف

 ومع اربا و ةيمحع "هيل هاهم الا ٠ نم فلالأ فذحمم

 ناك م اأو . ةلكلاب فحجأاضيأ ف 'هيلإ تندح ولف نيواولا دحإ هيف تفلح

 نأ طرشب اهفذح زوجتو فلالا وجيت كلاحو كلامو خ 3 3 قوجيت دلاخو كلامو حلا صك لعاق ىلع ٍِع

 و فلالا فنح رمي مل دماحو متاحو رباجو ملاك رثكي ل نان هلامتسأ رثكي
 امبتففحنافماللاو فلالاعم ف فاأ ريغب بتكي ماللاو فاالا هلخديو هلاهتسا رثك

 فاالافذحت الو بر هيتشب الثا ث تراح لاقو ثرحلا لاق لوقت فل الأ تدثأ

 ةرثك طرشب ِم وح و نايفسو نامعؤ نأ ورم ىف اهايئاو اهفذح زوجتو نآرمع نم

 « قيفوتلا هللابو هلايعتسا

 بتكلا هذه قروكد همالموهيلعهللات اواصنمح لأ ليلخ ( مهاربإ ) نذو

 م مهغاربأ نا ) ىلا هلاقو ( اليلخ ميعادب , هللا ذخعاو ) ىلاعت هللا لاق )١( اباك

 ءاباك بتكلا هذه يف روك ذم ةخسن فو (1)



 ةهب ميهأربأ ةمسأ نم

 ماا رص ملا ءادهودابتجا همعن ال ارك اش نيك رشا ن ءنكي موافيتح قات اق ةمأ
 دناو ) ىلاعت لاقو ( نيهلاصلا نا ةرخآألا ىف هنأو ةنسح ايذالا ىف ءانينآو
 مهأر ريا ىلبا ذاو ) يلاعت لاقو ( نيملاع هب انكو ليك نم هدشر مهاربا انت أ
 قحسادل انبهوو ) ىلاعت لاقو ( امامإ سانلل كالعاج ىلا لاق نومأف تايكب هبر
 7 لا ىفنأوايئدلا ف هرجأ هانت و باتكلاو ةوبنلا هتيرذ ىف انلعجو بوقعيو
 ميه ارباو ) ىلاعت لاقو ( بينم هاوأ م11 مها ربا نإ ) ىلاعتلاقو ( نيملاصلا نأ

 ارباليعامسا وبأ وهو ( مهاربأ ةلم نع بغرب نمو ) ىلاعت لاثو ( فو ىذلا
 حراتو و مس ارزآ لق ةلمهم ءاحيو ءارلا حتنوقوف ن نم ةانثع حراتوهو رز أ نبا

 حصيإ الو هيف فات مدآ ىلا هين ىقابو نآروبشم نالوقلاو هدكع ليقو بقأ
 5 افحص هيلع ىلاعت 5 لرنأ هيلا ةرورمضلا م مدمأو اذه هتكر ف ءىش هلليعلا ف

 هل لعجو فئادص رشع تناك خيراوتلا لهأ لاق.ريزملا هياتك ىف هلاحيس ريخأ
 همك أو أو.هبحن لالا معالا نم دحأ سيلف انسح ءانث ىأ نيرخ الا ىف قدص ناسل
 دان ىلاعتو هناصيس كلذ مشو هتيرذ نم ءايبن هلا رك أ لمج ن نأ دو ةللاب

 ءابضمب ىل ترشأ ةمراعم هلاوحأ نايب ىف ةعركلا تاب الاو. سو هيلع لا ىلص

 نيعبسو اهو ةثام هرمع غلب ليق ماشلا ىلا قارعلا ن م لسو هيلع هلأ لبص رجاه
 ةفورعملا ةدليلاب فورهم هريقو ةسدقملا ضرالا ىف نندو .5 ةنس ىباام ليقو ةنس

 ه ةلحرم نود سدقملاّت دب نيبو اهنيب ليلخلاب
 لوسر لاق لاق هنأ ىضرترب ره ىفأ نع لسمو ىراخبلا ىحيحص قاتيور
 كيسور مودقلاب ةنس نينامت نبا وهو مالسلا هيلع ميهاربا نئتخا » ها
 هللا ءاش نأ تاغللا ممسق ل نم هعضوم ىف هحضو:سو ديدشتلاو فيفختلاب مودقلا

 لاق يي هللا لوسرنأ اهنع هللا يضر سابع نبا نعاهيحيحص قانيورو .ىلاعت
 خديحص يف انورو « © مالسلا هيلع مهاربا ةمايقلا موي ي 95 قئالخلا ل لوأ

 ل مَآ تن 3 روى كر ممأ نيح د يع هنا لوسر لاق لاق ةربره ىأ نع يلم

 هيلع ى :0 لاق الجر نأ سنأ نعاضبأ سم حيحص ىفو « هب هلو هشأ انأو



 ءاممالا بيدها 8م

 يلع ىناذ الإو عضاودتلا ىلع لود اذهو « ميهارب ك كاذ لاق 8 ةيربلا ريخاي

 حوحص يفو 6 مدآ دلو ديسانأو سو + هلو هيلع هللا ىلص هلوقل قلخلا لضفأ

 هللا ىسحراتلا يف ىتأإ نيح مهاربا لوق رخآ ناك م لاق سابع نبأ | نع ىراخإلا

 اىلات لكولا معنو دلل انيسحلاق هىراخبلا ىف ةياور فو 4 ليكولا معتو

 ءارسالاةلا نع ريخأ يلع هللالوسر نأ نيديدصلا يفو «رانلاف لا نيحميهاربأ

 ةعاساىفةباور فو ةسداسلا ءامسااىف مها رباىأرو تاومسلا ىف ءايبن الا هئيؤرو

 ىخضربدنح نب ةرمس نع ىراخبلا حيحص ىفو'رومعملا تيبلا ىلإ هريظ ادنسم

 داك أال ليوط لجر ىلع انينأةنانثاةليللا يناثأ» تين هللالوسر لاق لاق هنعّشلا

 بهسملا نب ديعس نع رع تالاممامالا اطومىف انيور © ؛ميهاربإ هنأو الوط هسأر ىرأ

 نتخأى انلالوأو فيضلافّيض سانئ'لوأ ع ولا يماربإ !ناكد لاق نادر

 كرابث هللا لاقف اذهام براي لاقق بيشلاىأر سانلال وأ و هبراش صق سانا!لوأو

 ةدايزب قشمد خيرات ىف هائيورو « اراتوىدز براي لاقت مها ربأ اب راقو ىلاعتو

 ةلصتم ةياورانل لعجو ائيلعم ركلاللا نم دقو 4 هراذاغأ ملقو دحتسا نم لوأو»

 دهم ةيفصو هلياخو ةيديح يف كلذ انيلع نما 0 ميعاد هليلخم اقلمتم أيبسو

 نب دهأ نب ددت رعفأ مامالا نبانمحرلادبع دمت وبأ مامالا أ انريخأ لع

 خوركلا حتمااوبأانأ دزربطو ضفخونأ انربخأ هنعاّللا ضر ىسدقلاةمأدق

 ىذمرتلا ىميعوبأ اذأ ورا سايعلاوبأانأ ىحا رجلان دمحوبأ انأ رماعوبأ ىطاقلا

 قحسإ نب نم رلادبع نع دايز نب دحاولادبع انث رايساتت دايز ىأنب هللادبع ان :

 هللا لوسر لاق لاق هنع هنا ىضر دوعسم نبأ ن 0 هيبأ نع نمر اادبعن ماقام

 مريخأو 7 اين كنأ «ىرفأ دمثأي لاف ىاكرسأ ليل م هارب ء|تيقلد ضلع ع

 هلل دجلاو شا ناحبس اسارغ نأو نام |

 خيرات ف اور + ندح ثيدحاذه ىذمرتلالاق « ربكصأ او هللالإ هلإ الو

 ميهاربإ دلو لاق ايهنعشلا ىف ر سابعننأ نع رك اسع نب مساقلا أ ظنادال قشمد



 ١١ مالسأا هيلع ميهاربا ةمجرت

 هيلا اس

 حيحصااو ةي اورلا .1هىفازك ظفاحلا لاق. ةزرئاهل ل لاقي ةيرقب ةبق ثمدةطوغب يلع 1

 ءاجذإهيةىلص هنال ماقلا اذه هيلابسن اعإو قارعلاب لباب ميلقأ نماثوكب دلو وهنأ

 ابدسا ميهاربإ مأنأ و نارحلهأ ن مناك رز" نأ 3 راثلاف و ع طوالائيهم

 ابأ ىعدي ناك هنأو رانلايف هاقلأم نينسعبس هسبح دورعنأو انونيأ لوقو انون

 زبلا ف تناك ميهارإ ةراجتنأو نافيضلابأ ىتكب ناك هنأ ةمركعنعو . نافيضلا

 درب ىوك راناي) يلاعتو كرابت هللا لاق .هادب قاطنتل هقاثوالإ هنملاتإل راتلانأو

 هبرغملاو قرششملا لهأىلع تقولا كالذف تدرب راالازأو ( ميهاربإ ىلع امالسو

 ميهاربلاب لاقف ءاوملا يف ىتلأ نيح هبرم مالسلاهيلعلب ريجنأو عارز اهبجضنب ظ

 لاقبلا نأ هنع هللا ضر بلاط ىلأ نىلع نع هيفوه الف كيلإامأ لاقن ةجاحكللأ

 مطقف اهيلع اعد ميهاربإ ران يطخلا لقنيف با ودلاعرسسأ تناك و لسانتت تناك

 تاءلكب هبر ميهاربإ يلدتبا ذإو )ىرصبلا _لسحلا نعو ٠ اهلسأ هللا

 من ارباص هدجوف رمقلاب هالتبا مث ارباص هدجوف بكوكلاب هالتبا لاق (نبعأل

 هنبأ حبذب هالثبأ 7 أرباص هدجوف رانلاب ءالثإأ مث ارباص هدجوف سمشلاب هالتبا

 هللا لوق ىف هنعو نييشام اجح ليعايمأو ممهأربأ نأ دهاج نعو.ارباص هدجوف

 عوفر ثيدخ ىو دقني مهمذخ هنأ مارك (.١ نيمركملا مهفاربا فيض)يلاعت

 يضم مهاربا ةافو ببسنأ نب رخآو رابح الا بك نعو .سانلاريغأ نم ناك هنأ

 ىلع هباماو همامط ليسيو لك أي ناكسن هفيضف ريك خيش ةروص ىف كال هانأ هنأ

 نوكي ىذلا ريكلا تغلب لاق اذهام هلا دبعاي ميهاربا هل لاقت هردصو هتيم
 هركف ةنس الام ذشموي يماربالو ةنس انام لق كيلع ىنأ و لاق اذكه هبحاص

 لاق ىرجملا نكسلا ىفأ نعو ضرما احا هذه ىلإ ريصي الثا ةايحلا

 ىلع فين وهو نوحلاصلا كلذكو 4 0 نايلسو دوادو ميهاربأ ىفؤت

 اضيأ خيراتلا فوه قفوتلا هللبو نيبقارلا قح ىف ةمحرو فيفخوه تلق نمؤملا

 ,ليعامسا ما ةيمسرجلا لاقيو ةيطبقلا دملاب رجآ لاقيو رجاه لاق رجاه ةمجرت ىف



 اهتبعوف ةراسا اهبهوف كءلعي برقب )١( را نيعركسي ناك ىذلا رابجال تناك
 ابنفدق ةنس نوعست اطو ةنس نو رشع ليعامسأ اهنبالو تيفو: اهنأو ميهاربال

 تناك اهنأو قحسأ مااهلأ ميهاربا ةأرمأ ةراس ةجرت قو.رجحلا ىف ليءامسأ

 جوزمف ةئس نورشعو عيسو ةنام الو تيفو اهنأو نيملاعلا ان نسحأ نم

 وتب كرثلا » ثيدحلا ىفو ٠ ءاروطنق امل لاقي نييتامنكلا نم ةأرما ميهاربا

 - ماليلاو ةالصلا مهباع ميهأر 1 دلو ربك أ ليعامسا ناك و «ءاروطنق

 ةيزهتلا فبذبملا ف روك ذمتي نا لوس ( (دم م ءاقلاىفأ نيميهأرب 00 ١

 تبا رشع ةنس قو'و ةرجطلا ن م نام 3 ةئس لا ىذ ىف هتدلر ةيطيقلا ةيرام همأ

 لع ترث اذكم أرهش رشع ةيناع وأ رشع ةعيس هلو قوت هنأ قراخلا حيحمص 2

 لولا ميار روش نم نولخ رشمل ماب الملا 00 قو" هريغو ىدئاوا لاق . كلا

 ميهارب |قونامل هنأ بزاع نب ءاربلا ةياور نم اضيأ ىراخبلا ف ثيثو رشع ةئس

 7 اهربشا نييجولاب هانطبض 4 0 ةنملا قفاعضر م هل ن 7 7 يلم هللا لوسر لاق

 ايبحتفا ىلاع كاو دابضلا رم كو م هيل
 مساك مارت قا ةيرلع هلا كوعزر رصؤ اهو

 هبضع قد هب مفاروبأ رشبف مفار ىأ ةأ مآ يلم هل تفودز 2 كوه ىب ةملب اق عا عدأأ هد ره 5 ذا هثل 85 مع هدب يلع لاهي مقار ويأ م للا لوسر ةالوم لس هتلبأت

 هرهش هن زن قدرعل و ركب نس ريبزلا لق .٠ ههعأس مق ةرهش قلحو 6 أدبع هيهوق

 رييزلا لاق هعطرلا ةئيدملاب نيف ةأرمأ فيس ما ىلا همئد م هايمو هنقدو ةضق

 ةيرام اوغرغي نأ اويحأو همضري نييف راصنأالا تسفانت

 5 لوسر م اخد لاق سا نع ىراخيلا حيحعص قر . ُط

 ىبنال

 هتهضرم جوز ىأ ميهاربال أرعظ نآككو نيقأ فيا ينأ ىلع -

 مهارباو كلذ دعب هياعاناخد م هيشو هليقف مهأ وبأ تافم ا لوسر ذخأف
 / وذل 0

 مم

 فوع نب نمحرلا ديع هل لاقت نافرذت ُّع 5 لوسر انيع تاع ةسقملا دوج

 نيعلا نإ » لاقف كر أب اهعبتا مةمحر اما فوع ناااي لاقنهللا لوسراي تنأو

 ادبع هل يهوف ةذسن يفو 6( رسفملا ىعاقبلا اهثمو ءاقيلاب ةرووشم ىه»و م



 ١م ميهأربأ همسأ نم

 4 نوث وحل مهاب كقارثب اناوانبر يضريام الا لوقت الو نزحي بلقلاو عمدت
 ميرأ ربكحو يلع هلا لوسر هيلع ىلصو ةبق هيلع روهدم هريقو عيقبلا ف نثدو
 هدانساب قحسأ نا ىورو . حيحصلا وهو ءامأعلا روهمج لوق اذه تاريكت
 ربا دبع نيا لاق. هيلع لصي مل مالسلا هيلع ىبلا نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع
 لعوهو اولبتسا اذا لاقطالا ىلع ةالصلا ىلع ءاملعلا ريهامج مهجأ دقف طلغ اذه
 هربقف لزنو ميهارب ا لسغ سابع نب لضفلا ن | ليق:فلخلاو فلسلا يف ضيفتسا
 ءام هربق يلع شرو ريل ريفش يلع سلاج يي لا لوسرو ديز نب ةماسأ ره
 ميهأربأ شاع وأ نيمدقالا صعب نع ىورامامأو:ءاملا هيلع شر ريق لوأ وهو
 نم ميظع ىلع موجهو ةفزاجتو تاييغلا يف مالكلا يلع ةراسجو لطابف ابين ناكم
 « نامتسلا هللا و تالزلا

 مايصلا باتك يف رسصتخلا ىف روك ذه ىعفا 3 اثلاخبش مش فدع أ رب نس , هي ميهأ ريا ”5

 نم رادع نب ميهاربأ نإ دعس نب ميهاربأ ققدحسا وب اوبأ

 هيأ دج ةجرت ىف هبس ماعو دادغب نكسو ىلدللا ىرعزلا ىشرقلا فوع نأ

 وه لاضفالاودوجلا باب ف

 نيعباتلا ىعبات نم وه وعفا ىضر ٌةرشبلا ةرشعلا دحأ فوع نب نحذا دع

 ىور ةع الا نم نيرخآو قحسأ نب دمحو ةورع نب ماشعو ىردزلاو هابأ عبس
 دجأو دعسو بوقعي هائبأاو ىديم نباو ثيالأو ةبعش مالعالا ن ء.م تاعاج هلع

 وبأو دوأد وبأو بهو نباو نوراه نب ديزيو ليعامسأ نب ىسومو هللا دبع نبا
 ىور ثيدحلا ريثك ةةاوهو قئالخو لبنح نب دجأو ىبنهقلاو نايسلابطلا دبل ولا
 ىونو دي_ثرلأ نورامل لالا تيب اهب ىلوو دادغب نطوتساو لسمو ىراخبلا هل
 رباقع نفدو ةنس نيعسأو سمه نبأ وهو ةئامو نيناعو ع رأ ليقو ثالث ةنس اهب

 رايس نب نيساأو داطأ نب كا ديع ني فيز هنع ثدح بيطخلا لاق . نيتلا با

 « ةئامو نينالثو عسل ةنس ديزي ىو .ةئس ةرمشع اتذئاو ةثأم اهيتاقو نيبو

 وه ًاريثك رصتحلا قدرك ىعف ذادثلا خيش ىح ىبأ نيدحم نب ميعاربأ ا و



 ءامسالا بيدهم ل
 ةيي ببي يي يي ببي يي ذآ

 ءاطعىبأ نب دحمنب ميهاربا هل لاقيو ناممس حي ىبأ ساو. لأ ىف ونون

 ردكنملا نيدممو ىراصنالا ىبميو ةمأ وتلا ىلوم حلاصو ميلس نب نا وفع نع يو

 ىلع ءاماملا قثثاو .مدآ نب ىبحيو هللا دبع نبدوادو ىففاشلا نع ىور» :عريغو

 ب يراخبلا لاق . بذكلاب هنومهتيوردقلا ىري نأك هناو هحرجو هفيمضت

 يكحو. بذكلاب همبتت انكو لاق سان اأو كرابملا نباهكرت ناطقا ىحي لاق هخيرات

 ناطقااو ةنيبع نباو كرابلا نباو ميكو كلام نع هنيهوتو هحرج ماح ى أ نبا

 بتكنال دمأ لا. ميم اد ىأد ماحىبأو نيعمنباو دماو ىيدملا نبأو

 سانلاثيداحأ ذخأبو اهل لصأ ال ةركتم ثيداحأ ىورب هنأال سانلا هكر هئيدح

 باذك وه نيم نا لاقو ٠ افرح هنع أوبتكت ال ميكو لاقو.هبتك ىف ابعضي

 وه اولاق مهلكف هنع ةنيدملا ءابقق تلأ- لضفملا نب رشب لاقو" ثيدحلا كورئم

 ع« باذحح

 نب لهذ نب ةعيبد تورم نب دوسالا نب سيقنيدبزب نب 6مهارب او 5

 6 رركت نارمع وبأ ةفروكلا لغأ هيقف وكلا يعخ يعختلا مخنفا نب كلأم نب دعس

 ىلطل وتلا هلأسم قى تاداهشلا ىف ضرفلا لهأ ثاريم ىف بذهللأ ف 23 ذو رصتخا

 ةشئاع لع ل خد لياج ىعباتوهودي زينند وسالاتخأس نق يذبزب ثنب هك لت همأو

ع مهام نيعباتاا رايك ن متاعاج عمسو عامسابتم هل تدك * راه ءهّللا ضر
 ءالاخو ةمقا

 تاعاجهنعىور#ريغو ٌشادبعن ةديبعوبأو قو رسوديزانب انه رلادبعودوسالا

 برح نب كاوسو.تباث ىلا نب بيبحو ىهيسلا ميثم نيعباتلانم
 ش*الاو محلاو

حو هقيئو” ىلع اومهأو. ةفينح أخ يشن املس ىأ نب داهحو نوءنبياو
 هتعاربو هَ ال

 هقفأ وأ هنم لعأ ادحأ كرتم ىعخنلا فوت نيح لاقهنأ ىعشلا نع ًانيورعهقئلايف

نريد ناو نسحلاالو لاق نيريسباو نسم لاالو ليق
 الو ةرصبلا لمأ نمالو 

 ثدح م لاق لجعلا حلاص نيدجأ نع انيورو . ماشلاالو زاجملاالو ةنروكلا

 ةشئاع ىأرو ةعامج مهنم كردأدقو 7-0 ىنلا باحصأ نم ذحأ نع ىعشتلا



 16 ميهأربأ ةمسأ نم

 لع ىعخنلا ةعرزوبألاقو ٠ ثيدحلا فريص ىعختلاناك لاق ش*الانع انيورو

 فلكل لبلق يقوم ابيقفاحلاص ىعخنلاناك ىلجعلالاق و - مالسالا لهأ مالعأ نم

 ناع نبأ ىراخبلا لاقو © ةئس نيعبرأو مست نياوهو نيعستو تس ةئس يفوت

 ه ةنس نيدو

 ةمدرلا باك ليبقةضورلا ف روك كءانباحصأ نمفسوب نب ( ميها 4 ما

 )١( هوب أوه رطسأب

 ىلاط وه بذهلا حاكن لوأ ىف روم ذم ةرسيم نب © ميعاربا# م

 رابك نم ةعامج عيسو اسنأ عمس ليلج ىهبات ةكم لهأ ضعبل ىلوم ةكم نكس

 جبرجْنبأو ىه مباتلاينايتخلابويأ وبأ نع ىور. بيسملانب ديعصو اسو اطنيدباتلا

 ةنيبع نبا لاق. نومأم ةث هنأ ىلع أوقفناو .نورخ آو ةنيبع نباو ىروثلاو
0 .2 
 7 فد أ لاق نايئس اثدح ٍإ

 هاج رفعوا لع اير 0

 هك ركذال ةين آلا باب ىف طيسولا ىف روك ذه «ىدلبلاميهاربا» 69
 هنأ ىعفاشلا نع ىنزلا نع هئياوز ىعو عضوألا !

 نأشلا أذهب هل ةفرعمال نم ضعب ثأر دقو ىمد الأ رعش سجات نع مجر

 بجع اذهو ىدلءلا نع ةياكحلا هذهم درفتاا ىلا هبسنيو ىلازغلا ىلع ركب

 بحاص مهنم يتزملا نع ىدلبلا ن نع ىلازغلا لبق ةعاج اهاكح ةروبشم اهنأد
 الل 1

 ىلآ بوسنممال ء(؟) دل 1 ىلإ و ءآبلا ابلاعتعب ىدابلا اوهرامجريغو نيمرحلا مامإو ىواحلا

 كرتودلبىل !ذكمانيدبأ !نييىلا خسنلا ضعيف (؟ر خنلا ضعب ف هيلع هين لصالاب ضاس(1)

 اممتتو . لولا حلاو هيلعهينيو ضايبدج وب خدتلا ضعبو ةيشاحلا يقهيلع هيلو ضايب

 و يقىفأزغلا لقنلاقةيعفاشلا تاقبط يف ىكبلا نندلا جاتةمالعلا نعالقن هتمحر ركذأ ةدئاعلل

 لاولا زغلا قيس دقو ىمدأ الارعش سيجتتن ع مجرهنأ ىعفاشلا نع ىنزملا نب ءىورهنأطبسولا

 (مالاسنمتج جدوك مز



 ءاممالا بيم ل

 حتنب ره ةطورلا ف هرك ذرركتنيفنسلاانباحصأ نمىذو رم (ميهاربا)
 ةئيدم ذورااورم ىلا بوسام ةمجع لاذ 1 اسوأوو ةدذشلاءارلأ مضو ميلا

 سيلابأ بأي
 هريغو ىرهرجلا لاق رارقالا باي بذهملا فر وك ذم (ْنا ودعسيلبإ)) ١

 مأ نجلا مهل لاقرةفئاط نم ةكسنالملا ن نمدنأ ىف ءاملعلا فاتخاو ةرم وبأ هتينك
 ىمجي هنأرةكئاللان ههنأحيحصلاو ىمجتمأ ىلرع مسا هنأ فو ٠ كك الخلا نم سيلا

 سيلبإ ىمس ريسفتلاو ةغللا ل رثك [لاق ىدحاولا نسحلا وأ مامالا لاق
 سيلا نيزحلا بئتكملا سابلاو سبأ ىأ ىلاعت هللا ةمحر نم سلبأ هنال
 اقتشم نوكب نأ زوال يرابالا نا لاقو لاق قتشم يترعو» ل لاق

 نم اذوخأ» اب رع ناك اذا قدسأ نأ ؟ فردا اقتشم ن هاك ول هناال سا

 ملاعق ةبابو لياك 03 فرصل اًمةثم سيابأ ناك ولف فرصنا انادءسإ شا هقدسأ

 ملاعأ ريح نبا لاقو .اهتثم س 0 ى مدمأاو ةفرعم ىجع هنأ ىلع لد فرص

 ادهو ىمجع لأب ةوهيشق برعلا مزأذ قى ةرخاشل هلأ أنرغ ناك ناو فرصإ 1: 0 1 ا ف اب هاما ١ *اك ا ْه

 ىدحاولا لاق. سلب الا هك فو ربهم هناق لعفإ بايب لطم ريرج - نبأ هلا يذلا

 3 رهملاو ةيجملل فرصلا مم هنأ لع نخن وددتلا عامجال قاشع س ٍَ هنأ رايتخالاو

 نيب م“ مالا فورعم لح راأو تاعامجو ىدرواملا ى داَقْلاَو ىدايعلا مصاعوبأ لقنلا اذه

 دقو سفنلا يف 5 ن الاىلا اهدجأ] ةزيزع هنجرتنأ ريغ هراكناىغشيال نيم اقمملا

 نأ اناق هتباور ديؤيام ىتأيسو تاياوربنيدرفتلانيلقلا يف ةيئاتلاةقبطلا ف ىداسلا هرك ذ
 ىبأ نإ تعمس رق رفعج ى 5 نيللادبع ندمت ة حرف ةثلاثلا ةقطلا فرك فلس هللا هاش

 ىنزل | ميهاراابأ نأ لوش ىطاغالا مساقلاابأ تدوس لوقب جب رسنإ تعمس لوش. ةريره

 عبات دقف حورلا تاذ توع توعأل رعشلازا رهشب هتافو لبق لوقي ىمفاشلا تعمس لاق

 ةيريتملاةعابطلا ةرادا ها اهلئمبايلا يق دجأإ ةدنج ةعيات مةذهو ىطامالا

 اندر ىتلا خسنلاعسيج يف لصاللاب| دكه ضايبهيق (1)



 ول نيعالا سيلب أ ةمجرت
 نابع نبا نع دهاجو سواط نع ىورف ةكاللا نم هنأ ىف اونلتخاو لاق
 هلدجو هللا هنمل ىلاعت للا يصع املق ليزازع همسا ناكو ةكسئالللا نم ناك هنأ
 نبأو ةداتقو بيسلا نبأو دوعسم ننأ لاق اذهبو سيلبا هاممو أديرم اناطيش

 سنج نم ىنئتسم ىهو اولاق ىرابنالا نباو جاجزلا هراثخاو ريرج نباو جيرج
 لاقي ةكئاللا نم ةفئاط ىأ ( نملا نم ناك ) يلاعت هللا لوقو 'ولاق هنم ىمتسملا
 :كن اللا نمزاك امبشوحنب ربشو ديز نب نمحرلا دبعو نسحلالاقو .نجلا مه
 تعاطأف دوجسلاب !ورمأ سيب أوةكالملا نأ مهدنعىنعملاو مظقن# ءانقئتسالاو طق

 ريغ نأ لقني مل هنأأل ةكالملا نم هنأ حبحصلاو سيلبا ىصعو مياك ةكستاللا
 هنم ىناتسملا سنج نم نوكي نأ ءانثتسالا ىف لص الاو دوجسلاب ر هأ ةكئاللا
 تار هيصاعم ريثك وهذ وقع ىف ةدايزف نيذلا 2 ىلإ هراظنإ امأو ٠ رعأ للاو

 00 0 1 0 ا
 هربا ةعاخو فعال ١غ مرح أ هللأ لاس

 ضيبأ بأي
 رمخغا روف دم هلع هللا ىكر ناحمصلا 4 لاح نب ضي 3 1 0000 5 أ

 يبد

٠, 

5 

 وهو ميل ديدشتو ةلمهملا ءاحلا حتشب لامسو تن تاوملا ءايحأ ىف طيسولاو ذيللو

 كغ قرألا يناييشلا ماللا مهب نايل ىذ نب دئرم نب لامس نب ضيبأ كيعس وبأ

 مأ نم ةدحوم ءابو ةرودكم ءار ماقلا ايبلقب امم زوم ةنك اس ةزمم ملا
 لاق. للاعت هللا ءاش نا تاغللا ع نم ميلا ف اوحضونسو نملاب ةفورعم ةدأب برأم

 ىف ةكدمب هيل 3 لاقيو لاق ةنيدملا ىلا يلع ىبنلا لع ضيبأ دقو دعس نبأ

 عاطقا امهدحأ نيثكدح بذبلا ىف هلز د 1 وأ دنع هئيدح عاد ولأ ةجح

 23 ثردح رخ الا ودحام او ىدل_هرحدلاو 3و واد وبأ هاور برأم حسام 8 كيلا :ريأق و عءل_م ملأ

 - هريغضيبأ نومسةعامج ةيادصلاف و ٠ دوادو: آما ور كار لإ ف ىمحال 28

 34 ةىلأ باب 0
 كرب ثيدح ىوأر هتع هللا ىضر ىراصنالا ىناحصلا 4 ةرامع نب ىأ) 15



 بعك نب ىبأ ةجرت ١ را

 ابمضب لاشي و نيعلا رودكم د حسا باها فووك مضل سف تيقوتلا

 نآشلا اذهةم أ نم نورخآو الكام نب رصن وبأ

 ل وبأو رجا دبع نب ب رعوبأ ظافحلا مب دم اهي < مضار كلا 4 هيف ةعارح يحو

 رسكلا لاقنيبجولا 0 نم لكو نورتو ىسدقملا ىفلأ دبع ده وبأو ىتييبلا

 هنأ ىلع اوقنتاو مضلا ىلع ( ؟) نورثك الإ لاقف ربلا دبع نا الا رثكأو رهشأ

 ةدابع نب ىبأ لاشو ماح ىنأ نبا لاق 1 هرخش سسكلاب ةرامع ءاهسالا قى سي

 وهو دحأو ثيدح هلو اولاق رصف نكسو نيون دملا ف هدادع لادلاو ءايلاي ىلإ

 را( ١)ربشأ ركلار

 حسمأ لاف فخلا ىلع حسملا نع هلأف نيتلبقلا ىلإ هتينىف نع يي ىلا امه يل هلأ

 ضعب ركنأو برطضم فيعش ثيدح هنأ ىلع ظافحلا قفتاو ثيدحلا .تكشام

 يراخلا» رديإ رو ةئيدح ب برطضا ربلإ ديعنب!لاق» ايباحص ةرامعنيىبأ أنك ءاماعأا

 همساو مازح مأ نب ىبأ وبأ وهامإو ًأطخأ هنا نولوقي مهنأال ريكا هطرات ىف

 وه اعإ أطخأ ةراعرب يبل نهماحىبأنبا لاقوربلا ديعنب | مالك اذه نا دبع

 ركذو ةلبعنب معهاربا هاور اذك مازح مأ نبا ورمعنب هللا دبع همساو ىببأ وبأ

 نيبرصبلا دنسم يف ةعرزويأ هلخدأ كلذ لوقي ىدلاو تعذسو هنم ممسو هآو هنأ

 1 ه لعأ او

 و رصتخلا ف رركن هنع هللا ضر يراقلا ديسلا * بعك ن ىبأ # 4

 كالأمزب ورمعنب ةيواعم نب دياب نب ديدع نب سيق نب بهك نب ىبأ وه بذا

 ىرمي "الا جرزجلا نب ورمعنب ةبلعت ب هللا ريت ليقوتاللا ميئراجنلا مسا وراجنلا نبا

 نب بق ن 0 ىبأ ليقو . ىندملا ىداعملا نونلاب ىراحتلا ىجرزلا ىراصن الا

 ةيناثلاو ّ لل لوسر هم هانكرذتلا وبأ ونبأ اهادحأ ناتينك هل سدق نب رذنلأ

 ةليهص ىببأ مأو .ليفطلاهنباب ىأهنعهللا ىضر باطخملا نب رمعاهم هانك ليفطلا وبأ

 ىدع نب ةأنم ديز نه ورمع نبا ءارلاب مارح نب دوسالا تنب ةلمبملا داصلا مضب

 مضلا ىلع رثكحتالا ةححسأ قو (؟) ردكسلا روهشم لاو ةخسن قو ( (١0



 ١١5 ءاهمالا بيدهم

 نب دوسأالا نب لبس نب ديز ةحاطىبأ ةمع يو راجنلا نب كلام نب ورمعنبا

 نب ةثاثلاو ءاحلاب ةثراح انبا اهو راسنالا 0 جزرالاو سوالاو مارح
 لا_ةيو.دسالا نن نزام نب سيقلا ءىرعأ نب ةثراح نب رماع نب ورمع نب ةيلعث

 ةدح ولا ناكسأ ونونلاحتفب تبن نب ةئاثلابو ةمجعملانيغلا حتمي ثوغلا نب دزالا

 مودقلابلجر هجو برض لبقو م ودقلاب نيتخا هنال كلذب ىمس ليقف راجتلا اماو

 مهنا يضر راصن الا نمنيعيسا' ىفةيناثلاةبقعلا هنعْشا ىف رىبأ دبشهتعت ىأ رحنف

 ةئام طم هللا لوسر نعال ىوريلمهشا لوسر عم دهاشملا نماه ريغواردب دهشو

 ةنالكب ىراخيلا درفت ١ وةثالت لعام م وىراخبلاىهناائيدحن وتسوةعبراو ثيدح

 ىرعشالا ىموموأ,سابعنباوبوأ ونأ مهنمةباحصلا نم ةءاج هنعىورأهبسإ سمو

 نمحرئادبعو شيبح نب رزو ةلْمْغ نب ديوس و ليغطلا هنبا نيعب اتا! نمو ” نررخاو

 مو ىراخبلا ىحيدص ىف تدث ٠ نورخاو ىنبا ىأ نب نمحرلا دعو دوسالا نبأ

 ًاورثكن ذذلا نكي ل) ةروس بدك نب ىب أ لعأرق يسهل لوسر نأ سابع نب! نع

 هكراشويل الةميظعةرقتمىهو كيلعأ رقأ نأ لجو زعهللا يف ومأ لاقو( باتكللهأ نم
 ىدآ -.أأ أو لئن فص تارا هأ و معو عر اا ناتك ف نب ساتلا ردحأا ف
 ف ىم ردا باك اعةلل' لوس لا هريغو ىذه رخل باعث بترو ساملا نم ادت ا اهك

 هللا ل وسر تعمس لاق صاعلا نب و رمنب هللادبع نع حيحصلا فو 6 بعت نا

 ةنيذح ىلأ ىلوملاضو دوعسم نءفادبع ةعبرأ نم نأرقلا اوذخ 2 لوقي

 ديس ىفأ ل وقي هنعّشا ىطر رمناكو « مهنعشا ى فر بم نناحلأو ليج ني ذامعو

 ةتس مثلي هلل لوسر باحصأ نم ءاضقلا باحصأ ناك قورسملاقو .نيداسملا

 لوأ ىدقاولا نع دمس نب دمت لاق ىسوموبأو ديزو ىنأو هللا دعو لعو رع

 ىف بنك ن هم لوأ وهو بك نأ ة :دلامدق نيح يي ل لوسرل بتك نم نم

 ,دلاب هنع هلا ىدا نأ ( يلي كلف ناتكلا أ
 ميلكا كغ هللا يعصر ىب قون .نالف نيرا بام ارح

 عسف ةلس ليقو .حيحصلاوه اذهو ينابيصالا معن وبألأق . ناهع ةفالخف نيثالث

 نيثالثو نين ليقو . نب رشعو نيتلثا ةئس ليقو نارشع ةنسلبقو 1 ةرسسع



 ندهحأ ةيسأ نم و
 يبا ل لل

 ريفيال ةيحالاو سأرلا ضيبأ نكو رعةفالخف تامدنأ رثك الاو ريلادبءنالاق
 2 هاوثمةنحلا لوجو هاضرأو هنعاللا يضر اني اريصق ةبتش

 أ
 ةماث

 1 -ك - !اجحإ
 ذي ا

 ةضورلاوطيسولاو بذبلا فرك هنع هللا يضرمامأالا«لبنح نيدمحأإل 8
 هيلع روقوو هظفحوهتداهزو هعروو هتماماو هتلالج لع عمجما عرابلا مامالا ره

 ا دبع نب سيردأ نب دسأ نب لاله نب لبنح نب دمنبدح ألا دبعوب 38 هن دأيسو

 نب نابيسش نب نزام نب طساق نب فوعنب سأ ن 07 هلل دبع نب ةانملا,نايح ني أ

 نب اطساق نب لئاو نب ركب نب ىلع نب بعص نب ةباكع نب ةبلعُت نب لهذ
 داصلاو ءاقلاب يصفأ نب ةدحوم اهدعبو نوتلا نكسإو ءاملا رسكب بنع

 ياييشلاناندع نب دعم نب راؤن ن ةعيبر نب دنأ نب ةليدج ْن يعد نب ةلمبملا

 ىلإ ابمأشنو دادغبب دوو المح ورمز جرخ هللا دبع وأ ىدادغبلا م ئىزورلا

 ةريزلاو ةرصبلاو ةفوكلاو.نميلاو ماشلاو ةنيدملاو ةكم لخدو اهم فوت نأ

 ةيلع نباو امكوو ايدهو ناطقلا ىو دعس نب ميهأرإ او ةنييع نب نايس عم

 مدآ نب بيو قاز رلأ فيع هخيس هلع ىور.ق'الخو ثفارر 3

 تاهو ىزاختلاو "يندملا نب ىلعو نوزاه نب ديزيو ىدبم نيآو ديلولا وبأو
 ركيوبأو فر ملأ ميعأر آو ىقشمدلاو ىزارلا ةعرز وبأو ىلهألاو دواد وبأو

 ل دكبعو ىف ىدبم ناو

 كرا ريع ندا ىلإ أ نباو يروغبلاو مرت مالا يكاطلا ,ىناه تن دوق نب دهحأ

 نوراه نب ىسومو ىراو م ىأ نيدمحأو ىزارلا ماح وب أوى ناغاصلا قاحسأ

 نب كالملا ديعو رعاشلا نب جاجحو يهرادلا ديعس ى نامعو ٌقحسأ فر لينحو

 ققعن
 7 ١٠

 انور“ قئالخو ةبيش نب بو

 5 5 ا مساقلا ديبع ايأ ًادبأ مهلثم را 3 أر
 اه

 نع قرط نم 1

 نمنجع لجوب الإ هليشام ثرخلا نب رشبو 98 ةيف عفن 0



 واط لينح نب دحأ مامالا ةمجرت

 ,لكنم نيل والا لع هل مج لجو ع هللا نأك لبتح نب دمحأوالقع همدق ىلإ ارق
 ابنيد رمأ ةمالا هذ ىلع ظنحي ادحأ لعأ ام لاق رهسم بأ نعانيودد ' فاص

 ىف لأث لاق ىنيدلا نب ىلع نعانبورو 2لبتح نع دمحأ ىنعي قرشلاب اباش الإ
 (؛)دلاخ نب ميعاربا نع اورو ٠ . باتك نم الإ ثدحتال ]بح نب دمحأ يدبس

 لاق هبتكت نأ اندرأ اذاف هنقتتو هننمتو ثيدحلا رك ديف دحأ سلات انك لاق
 لاق ليمج نب مثيهلا نع انيورو ٠ باتكلاب ءىجيو بشق ءىث ظذحأ بانكلا
 ةعرز ىنأ نع انيورو ٠ .لينح نب دمحأ رمع ىف دبزو ىرمع نم صقن هنأ تددو

 الج رشع يلا هبتك ترزح لبنح نب دمحأ نم ظفحأ خياشملا نم تيأر ام لاق
 حرجا هباتك ىف متاح أ نب ءيأ ري ذو هياق ربظأ نع هظنحت ناك كقذ لك ال دعو
 ةبنم هلاوحأ سئافن نم هلمجاهف هللا اههحر لبنح نب دمحأ بقانم ىف اياوبأ ليدعتلاو
 ديبعى أ نعو ىروثلا نايفس ثيدحمسانلا لعأ دجأ لاق ىدبم نبي نق-رلا دبع نع
 ىبيدلا ا نإ , يلعو هيف مهقفأ وهو لينح نب دجأ ةعبرأ ىلإ للملا ىعتنا لاق
 ةشم نب ركب يأو هل ميبتك أ وهو نيعم نب ىو هب مهللعأ وهو
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 0 9 لبتح ٠ نب دجأ نع ماح وبأ لثمو ٠ هل ميظنحأ وهو
 - ادحأ .تيأرام ةعزر وبأ لاقو . هقفأ دمحأ ناكو نيب ,راقتم ظذملا ىف اناك لاقف
 لضفو هقفو دهزهيف عمتجا هنم لك ٌأ ادحأ ثيأر امو لبتح نب دمحأ نم مجأ
 شاع نأ لاق ليمج نبمثيملا نعو اينالا ماما دمحا ةبيتق لاقو . ةريثك ءايشأو
 قف سيا ىيدملا نبا لاقو. هنامز لهأ ىلع ةجبح نوكيسف دمحأ ىنهي ىلا اذه
 دجأ ىتافاو اذا دقانلا(م؟)دها نب  رمع لاقو ,لبنح نب دمسأ نم لظذحأ انباحصأ
 نب دمحأ نم لقعأ تيأرام ىهفاشلا لاقو . ىتفلاخ نم ىلابا ال ثيدح ىلع
 عراب لبثح نإ دا ناك ماح وبأ لاقو . ىمشاملا دواذ نب نايلسو لبنح
 ىبأ لاق لينح ن هب دجأ نب حلاص لاقو ' هميقسو ثيدحلا حيحص ة ةفرعك ؛ ميغلا

 دقانلا دمحم نيورمح ةحن قو () رباجن ا ةيحسن قو )00(



 ءامسالا بيهم يردي
سيسبب ل

 م سس سبي 

 لاق اهرد نينالث ن مادحاىف تقننأ الجار نبنم اال ججح سمح ١ توجد

 ع * الوالجرفس الو انامر ىرخشا طق ىبأ ثبأر امو

 ,ءوأ بتعوأ زبخي اهلك أيفاخيطب ىرتشي

 لاق هأرقو رهاط نب ٌشادبع يلا هباتك لخدأا1 هب وها رزب قحساةبئاكم نع ىنأ

 الثا هنع ةرتسنق ءيثلا انيرتشااعرولاق خرفأ ةمطق ىدنع نكيملاذإ ىلأ لاقو

 دشأ الولبنح نبدأ نءةالصندحأ طقايلصم تأ رام ىنوميلالاقو . هيلعانمموي

 ىنل أسف لاقي دنع رصمي ترشح لاقىزا رلا نيسان ب نسحلا نعو « هئم نئسللاءابتأ

 نم انم ذغآ ال لاقو . ى :هعاتملا نكذخأي اذ هنع تبتك تاقت لب:>ندجا ع

 لينح لب د جأ بحي لجرلا تيار اذا ماج وبأ لاقو ل تح نيدمحأ فر عل

 تماصلانب ةداعدلو نم ثرحلا نب ميه هاربا لاقو .ةئ_س بحاصتتأ عاف

 تماكتو تقوأ ةنملا ىف ليئح نب دجأ برم نيح ىقاحلا رشبل لق

 ثدمس ماح نأ نبا لاقو . ءايبنالاماقم ماقدجأ نإ «لعىوقأاللاتق ماكتاك

ل_هلل هيف سانلا ماق ىذلا عضوللحسعنأر أ لكوالانأى غاب لوي ةعرزابأ
 لع ةا

 او موب لح أ ىتاك رولا لاقو لاق, فلأةثاهسلو فاأ ينلأ ماقمغلبف لينح نب

 ةسعبرأ ىف مألا عق عقور.سوجماو ىراصنلاو دوهياا نم انلأ نورش 4ع لبلح 1

 هللا ههحر ليتخ نيدجأ لا وحأو . سوجلاو ىراصتلاو د وريلاو نيملسملا انما

 باتكلا اذه ف ىد وصقمو ةعاج هيفا لص دئو . رص نأ ٠ نمرثك / هيقانمو

 نياسو :عرأ ةنس لوالا عير رهش ىف ٌتاهجحردلو . دماقلا فارطأ يلاةراشالا

 نيعبرأو ىدحإ ةئم لوالاعب د ربثنءرشع ىلاثلا ةم+جامويةوحض ىفوتو ةئامو

هللادجرهب كريت فو رمم روب شممربةودادغبب نادونيتنامو
 قشمدخيرا :فانيورو ٠ .

كو لق هلعؤر ام تا راكم الج
 ءّمادهر تاحلاصلا ت ةامأت 1 ند اهدعبو هتا

 0 5 نب دمش نيدحأ وف 1ك

" 
 ١ ١ ١( لوصوممالكل 1 هضمي يف يفو خلا لا ضعب لصأ يف ضايب ؛اذكه



 او ةماسأ همسأ نم

 سداسلا بابلا لئاوأ ىف ةضورلا ىف روكس-.أم هوجولا باحصأ انباحصأ نم
 مرحشأل ةجوزلا مأنأ ةض ورلاىفهنع هتيكحام ينو باصلا بن أر غن هواك باك نم
 ايعرحن روبشملا باوصلاو : دودر» ذاش ادهو هكفك ةجوزلاب لوخدلاب الإ
 ه دقملا سفنب

 باب ىف رصتحما فروك ذم ىزارلا لظنحلادشار نب روصنمنب ( دمحأ)ل 17
 ىور :ىدملا مهاربإ نب كلا دبعو ليمشنب رضتلانع ىور نهرلاوفلسلا
 0 قودصوه لاقو متاحوبأو ة ةعرز وبأو قحصإ نب ىمو« هنع

 باحصأ انباحصأ نم ىرايسلاهيقتلان سحلاوبأ بويأ نب رايسنب يدحأ) 4
 رك ذ ىرخطصالاو ناريخ نيالا اهربغنود ةعمجلل ناذالا بج وأ هوجولا
 تادبعىاقيذ ناك راعرووادهزو ابدأو املعددلب ىف ثيدحلا لهأ مامإ ناك هنأ بيطخلا
 قحسإو برح نب نايلسو سم نب نافعو نامءنب نادبع ميس ىو 0 كرابلا نبأ
 نييناسأ رخلا ةءاعو ىراخبلاهنعىورإسمو ىراذبلا خويش نم م ريغ غو هيوهارنبأ
 ىنطفرادلالاقو ٠ دعاص نبأ وةيجان نبأ ابلهأ نم هنعىورف 0-0 دادغب دروو
 ىف ةقث وهو لاق ورمرابخأف ب راتك هلو فنصو ريصم رصمو م كلا ىلارايس نبالخر

 ىرايسلا مماقلا نيمساقلا سابعلابأ عم مسا تادبعوبأك 9 ذو . ثيدحلا
 نمو ' نيتئامو نيتسو نأ ةنس فوت دهحأ أ هدج نأ رك ذب رايسوب فمسأ 5

 صن ال و ةلنع هي ب واتقيف لافئلاءاكح مارحالاة ركن ىف نيديلامفر بجو هن أهب

 » ىرهاظلادوادالإ هب دقوا مادحأ

 دي ]يسأ و علسأ و قحسا ا وكم اسأب اب الع

 00 ر يلوموه بذهملاو رصتخلا ف رركت ىباحصلاديز نب 4ةماسأ) 15
 زب وب ليقوديت و 5 لياودحتوبأ هيج نبأو هيحو هن الومنباو» الومنباو ص

 دي زب يزعااديع | نب بسك ن نبليحارش نب ةثراحزب ديرد زي ةماساةجراشوب أ, ليقو

 نب دودبع نب رماع نب نامنلا. نب رماع نا سيلا ءىرمأ نبا ديزي ليقو

 ( ءامسألا بيدمت ١ جس ٠١ م)



 ديز نب ةءاسأ ةجرت 1١

 تاللديز نب ةرذع نب ةنانك نب فوعدبع نب نارمعن نايعنلانبسيقلا٠ ىرمأ

 1و ىمشاطا ى ءاكلا ةعاضق نب ثرحل أ نب ةربونب بلك نب ةربو نب ةديفرنبأ

 نع ةماسال ى ور. ىلاعتشا. اشنإ تجريف اهنايىن و أبسو اهنعلاىط راكرنعأمأ

 ة2 ىلع ابنم لسمو ىراخبلاق فلا اًيدح نو رسثعو ةيناعو لامع ٌلالوسر

 راك نم تاءاجمل سابع نبا هنع ىور.نيثيدح مو نيثيدحب ىراخبلادرتناو

 ثعب 2لاق امهنعّش| طر ريع نبأ نع لسمو ىراخبلا حيحصفف ادد“ نيعباتلا

 لاق هترامإ ىف سانا ضعب نمطت ديزوب ةماسأ مهيلعرَمأو اثعب دلع 0 هللا لوسر

 ناك ن ! شاعأ و لبق نءهيبأ ةرامإ ىف مدعم دقف هترامإ ىف ا ونمط” نإ ع لالوسر

 داذو «ىلا سانلا بحأن 1 اذهنإو ىلا سانلا يحأ نمل ناك ناوةرامالل اقياخل

 نأ ةماس أ نع ىراخبلا حيحص.ىفر *« ميهلاصنم هناف هبكيسوأو» كقياورف

 امييح أ ىنافامربحأ مال يف ىلع - ؛ نسحلأو» ذأ نك كلل ع هللا لوسر

 كل دعم الحانمإأ ىعو د 1اس ا ىلع ن
 بلا دعقو هذ ىلع ىدعقي يتم ناك لاق اضيأ هل هيأور قو.لاق 5 و

 مسمو ىراخيلا لو : اميهحراف اميحرأى اب آلا لوقي اهبدضيم ىرخ "لإ هد

 * ىرت نع اولاقف ةيموزحلا أ رملا نأش ميه اهي رق نأ ابتع هللا , ىذر ةشئاع
 نع

 رانيد نب ورمع نع يراخبلا فو , تال هللا لوسر بيز ني ةماسأ الإ لع

 اذه نم او هرظنأ لاقف دحملا ؛ ىف هبايث بحس لجر يلا امون ردع نبا رظأ لاق

 نب دمهم اذه نمرلا دبع ابأ اي اذه فرت امأ نانا هللاق ىدبع اذه تيل

 7-0 هللا لوسر هأروا لاث مث ضرالا ف هسأر رع نبا أاءأطف ديز نب ةماسأ

 طاخم ىحني نأ مَع ىناا دارأ ه تلاق ةشئاع نع يذمرتلاباتك ىف 0

 ثيدح ىذمرتلا لاق ه هيحأ يأت هييحأ ةشئاعاي لاقت لعفأ ىنعد تانف ةماس

 ض رف هنءّْنأ ىفر رمع نأ رمع يلوذ مل أ نع اضيأ ىذمرنلا يف انيورو ٠ . نسح

 - تاضن لاقف فال ا ةثالث رمع نبال ضرفو ةثامسجو فالآ ثالث ةماسأل

 ةماسأ ناكوكيأ . + يري هللا لوسر ىلا بح أ ناك |! ديز نال لاق ىلع ةماسأ

 لاق ١ يح يلع كل هللا لوسر بح ترث اف كنم خل هللا لوسر يلا بحأ



 ١ يم نمحرلا ليلخ نب قحسا ةمجرت
 لوسرءالوو:ةروبشمةرمهشك هنع لاير ةماسأ بقانمو . نستع كب لوح ىدعرلا

 هتنازص 0 1
 هلو يروا لوسر فوتو اراه دقعوهنعا فرر عمريفر شيحلا ة . رامأ يم هلا

 ظ 0 هاء 1
 مك و عدل و رس ١ أقع هةئمنم نيحديددصلا ل ف ثم نيحيدصلاف تبن .

0 

 نامدطغم ديزو ديزنبةءاسأو دقاش ىنلاو فاق ىلع لخد مدتللاق ابنع هلل

 ءاماهأالاق .٠ «هبجعأت م ع ىنلا الذب رم 1 صعب نم ابضعب مادقألا هذه نإ 0

 3 ا همس 12 2ع هع ع لعق 2 0
98 

. 
 رز ِى مس

 ناكو همأ ىلا جرخ البوطب ناكو دوسأ هنول ناك ةماسأ نأ تلي هرورس ببس

 دصق نيقئانلا ضعب ناكو داوسلاو ضايبلا نب ليقو . ضو اريصق دبز وبأ

 ةنيدملاب هتعهللا ىضر ةماسأ ىفوت .دجلا هلو كلذ هللا مفدن ءاذبالاو ةظيافملا

 نامت وأ عسأ ةنس ليفو.نيسمخو عب رأ ةنس ةنيدللا ىلا لمحو ىرقلا ىداوب لبقو

 ةنس حيحصلا هريغو ربلا دبع نبا لاق , ليلقب ىلع دعب نيعبرأ ةئس ليفز نيسحو

 نكست تناك اهنأ ةماسأ ثنب ةمطاف ةمهجرت ىف قثمد خيرات فو .نيسخو عب رأ

 ىرقلا ىداوب هل ةيرقب ىفوث ةماسأ نأو قشمد برقب ةفورعملا ةيرقلا ةزملا

 نب رمع ىلو نأ ىلا اهب ةءيقم لت مف ةمطاف اهل لاقي ةزملا ىف هل اتنب فلخو

 ءثللاق ةمطافاي كجماوح لاقو هناكماهدعقأو اهلا ماقف هيلع تاخدف زيزعلا دبع

 ةمطاف تاخد لاق ىعازوالا نع هدانسابو ' اهلمحو اهزهجل ىخأ أ ىلا ينامح

 رمع ال ماقف اهدي كمن اه ةالوم اهعمو زءزعلا دبع نب رمع ىلع ةماسأ تنب

 هفف اهساجأ ىتح ىشمو اهبايث ىف هادب وأ اهدب ىف هدي لمج ىتح ايلا ىشمو

 «مهنع هللا ىضر اهاضق الا ةجاح اهل كرث امو اهدي نيب سلجو هسلجت

 .تاولص نييبتاوبأو يأ ل١ نبينا مسراليلخ مهاربا نإ ؛ (قحسإ)» 8+

 .حاكشلا نم مرجحام باب لوأ ىف بذوملا ىف روك ذم .نيمهجأ مييلع همالسو هلل

 يف ثايب الاو .ليئارسا ىبءاينأ أ ليلا مبا ربا نب قحسا بوقعي وبأ وه

 لاقو (نيملاصلان م اينن قحساب ءانرشبو ) ىلإعت هلل لاق ةرووشم ةريثك هلضف

 .نودوبةمأ مانلعجو نيحلاص انلمح الكو فان بوقعيو قحسأ هل انيهوو) يلام“



 ءاممالا بيهم 5_1

 (نيدب اعانلاوناكو 3 اان رتل ملا و تارهملا لمثمعبلا انيحوأو ان رمأب

 ٌقدسا مأ ليعامما وه له حب ل ءابلملا فاتخاو ارا اللا نيفطصلا

 ىف قبس 5 قحسا نم ربك أ ليعاممأ ناكو ليعامما هنأ ىلع نورثك ًالاو

 ليق.اهاوحأ نم اًفرط انركذو ةراس قحسا ما نأ كانه قبسو ميهاربا ةمجرت

 نأ » ةريره ىلأ نع نيحيحصلا ىف تبثو . ةنسةرشع عبرأب ليعامسادمب دلو هنأ

 أذه نع سيل اولاق مهاقتأ م مك أ لا سانلا مرك أ نم هل ليق يني لوسر
7 

 .«ُشأ لياخن للا ت نب . ؛ هل ىن نب ُّنأ ىف افسوي سانلأ م و لاق كقأسن

 مركلا 0 لاق فَي ىلا نع امهنع ل ىمر رمب نبأ ع نع نيحيحصلا فر

 6 ميهأ ربأ نب قحصأ نب بوقعل نب فسوب مرخسلا نبا ميركلا نإ امركلاوبا

 ُُ 5 5 5 5 7 ءءء 8 7 هيأ

 ةيبآ ريق دنع هريش ناروبشمو ةسدقملا صضر الاب قو: .نيع#حأ ائيبن ىلعو لع

 3 ع ةنس نيناكو ةثام شاع ليق

 ضيا لسغ ىف رصتملا ف روك ذم ةدلط فأن ٠ هيض دع نإ ى ديسأ ف 9 ع

 يراحتلاىراصت ةالالمس نب ديز ةحلط ى ١ نب لل ديع ن هب قدسأ ى 4 وبأ وه

 ةم هع عمسم ىعب ات وهو ةئيدملاب هدج راد نكس ناك ىندلأ نولاي

 ىور نيعباتلا نم نير او اص ايأو بك نبفأ نب لب ذطلاومابأ وكلام نب سأأ

 كلامو ىعازوالاوزايعاتأهوريثك ىبأ نب ىو يىراصنالا كليهس نب ىحي 4ةزه

 هنألع اوقفتا و نورخآو ةاس نا داع و ماقو ةئييع . نباو نوشحاملا زيزملا د.عو

 2 : و «ُّشادبع هواثي دحر مرلكأو هتوخأ ربشأ وهو ننوحبت ىيحصلا ىف ة روهشم هثيداحأو ة شا

 8 ادحأ كب يدملا ىف هيلع موئيال كلام ناك. هللا دبعوتب عىو اع
 8 نيثال و عبرأ ةنس ليقو 7 ةثامو نيثالثو نيتلث ةذس فود



 ١ ١ لسأو ملسأ ةمصأ نم

 نزلا مميتلا ف بذهلا روكذم هنعهللا ىضر ىفاحصلا (ملسألا) ها
 ج رعالا فوع نب كيرش نإ ملسالا وقو ةنكأس ةلمبم هاءرسو ماللاو

 لأرض شو

 ىبيمتلا

 يتاةفص ف بذي يف ؤروكذملا 4 دحو هتلحأر بحأب مو هيرلع هلل هلئئأ لوم مز مداخ

 ضعبر ظفللا ىف بذيل ىف امل ةفلات هيفو فيهض دانساب قويبلا نكس يف يف هانيور

 نوةقحلا ظافحلا هلاق ىذلا وه كيرش نب علسالا هنأن هنأ نم هتركذ ىذلا اذهوىنعلا

 قشمدخ ؛ران فانيورو . نورخ 1و ةباحصلا ة ةفرعم ىف ةدنم نب هللا كيع وي أمهم

 فوع نب كرش نب ملس'الا مهنم يَ هللا لوسر مادخ ىف لاق هفنصم نع
 مميتاا ثيدح هنع ىور م راب نب نو.يم علسالا مسا لاقيو لاق ىجرع الأ

 ملعنالو ةبحص هل فارع الإ عقس الا نب ملس الا وه يمزاحلا ركب وبا ظفاحلا لاقو

 باعيئسالا هباتك ىف رياادبعوب ارك ذ دقو .ىمزاحلا مالك اذه ثيدحلا اذه ريغ هل

 نيديللةب رض هجولل ةبرض مميتلا يف ىور ةبحص هل ينارعأالا عقسالا نب ملسالا
 نأ باوصلاو .همالك اذهرظن هيفو ثيدحلا اذه ريغ هل معا الو لاق نينفرملا ىلإ

 هيضنقي هثيدح قايسو هتباور ظفأ ناف كي رش نب ملسالا وه بذهلا ىف روكذللا

 ع لغأ هللاو هيلع هلمح نيم لب

 لوأ ىف بدها ىف روكذم هنعشأ يفر باطخلا ني رمع ىلوم 4« يب

 ةيزجلايفو تايدلاباتك نم ةوقرنلا رسك ةلأسم ىفو تاوالا ءايحأ فو ضارقلا
 ىضر باطخلا نبرمع يلوم ىندملا ىودعلا ىثيرقلا ديز وبأ لاقيو دلاخ وبأ وه
 نورخت أو ماح ى أ نياو خيراتلا ىف ىراخبلا هلاق اذكه نميلا بس ن هرم هلع هلل
 رمع قيدصلا رعب وبأ ثعت اولاق يشبح وك لاق هنأ بيدأأ نب ديعس نع ييحو

 ركب ابا عمس ٍلسأ ىرتشاو جحلا سان مآ: ةرشع ىدحأ ةنس اهنع هلا ىمر

 ةصفحو ةربره ايأو ةيواعمو رم نبا وا ذاعمو ةديبع اباو نامعو رح مو قيدععلا

 ظاغملا قفتاونورخ أو مفانو دم نبمساقلاو ديز هنبأ هنع ىور٠ مهنعشأ ىمر

 ةنسنع ةئيدملاب ىفوث رع عم ةيباجلا رضحو لسمو ىراخيلا هلىورو .هقيثون ىلع



 لبعاسأ ةممأ نم ١ ١م

 محلا نب ناورم هيلع ىلص يراخبلا لاقو ٠ مالس نب مساقلا ديبع وبا هلاق نينا

 الوزعم ناك و نيتسو سم ةنستام مكحلا نب ناورم نأال لو'الا فلام اذهو

 ةنس ةرشع عبراو ةثام نبا وهو لس فوت خيراتلا ىف ىراخبلا لاق ةنيدملا نع

 هارلعا هللاو

 © ليعامسا باب )

 ليعامما فو ةعبراالإ ةيموا ابك ءايبن الا ءامما نأ مدل] ةمجرت ىف قبس دق
 نا مهاربا ةججرن ىف قبسو نيعمسأ ةيناثلاو نآرقلا ءاجاهبو امهربشا هذه ناثفل

 ه فل'الا فذ بتكي هرئاظنو ليعمسا

 اهيلع ناىلمنحرا ليا داخميهاربأ نب نيملعلا برلوسر # ليعامسا ©

 باتكلا ىف ركذاو )ىلاعتشالاق.حاكسنلاباتك ف بذهملا ىفدرك ذرركت سو

 ةاكرلاو ةالصلاب هلعأ رمأب ناك و ابن الوسر ناكو دعولا قداص ناك هنإ ميه ربا

 ايعامسأو توبلا ع دعا ولا ىيهارأ مف م ذأ راىلاعت لائو ا ان
 ايم وسم“ نو 8 ميخارإا عقرب رار فاسد لاقر ا .طرم هلز دنع نآكو

 امو هاب 1 مآ اولوق ) لا“ اا, عرار هلع
 مو م 5 ) ىلاع لاقو٠ ا ميلعلا ميمسلا تلا كناانم ل زق انير

 ىلاعتلاقو ءةي الا ( بوقعيو قحساو ليع امساو ميهارب ا ىلإ لزنأ امو انئيلا زنا

 ىلامتهّدا لاقو ( نيملاعلا ىلع نارمع لو ميهاربا لآو احونو مدآ نطصاهللا نا)

 نممهنأ انتحر ىف مهاماداو نيرباصلا نم لكل فكلا اذو سبرداو ليعامساو )

 انيورو(رايخالا نم لكولذكلا اذومسيلاو لبءامسا ركذاو) ىلاعت لاقو ( نيحلاصلا

 نسحلاذوعي 0 ىنلا ناك لاق اههنع هللا يضر سابع نب | نع ىراخبلا حيحص ىف

 نمو ةماهو ناطيش لك نم تاماتلا للا تايكب كذيعا اهنع نأ ىضر نيسحلاو

 نيم مييلع هللا ىلص قدساو ليعامما اهم ذوعب ناك اكلابا نا لوقيو ةمال نيع لك

 هللا لوسر رم » لاق هنعهشلا ىطر عوك ألا نب ةلس نع اضيا ىراخبلا فو » لسو



 119 سو هلآو هيلعهّطا يللا ىن ليعامسا ةمجرت

 « (يمار ناك مابا ناف ليعامسا ىنب !ومرأ لاقف نولضانتي لسأ نم رن ىلع قل

 1-0 فت هللا لوسر تء.س3لاق هنع هللا ىضر مقسالا نب ةلثاو نع مدس حرص ىفو

 قطصأو ةئانك نم [شيرق نطصأو لبعامسا دلو نم ةنانك فطصأ للا نا لوقي

 هللا ىفر يراخبلا حايحص فو“ مئاهينإ نم ىنافطصأو مشاه ىنب شيرق نم

 بهذ ع ممارب نأو مزمزو همأو ليعامما ةصق ىف لبوطلا ثيدحلا ايهنع

 هو ةحود تحت اهعضوف ةكم ىلإ ماشلا نم هفضرت يشو رجاه همأو ليعامساب

 ءاماهم الو دحأ فئدوي ةكع سيلو ءام اهبف ةاش الارهع» سيل و ةريبكلا ةرجشلا

 مهاب عجر مث رعت هيف ابارج امدنع مضوو
 نبأ ميهاربا لبعامسا م أ دات

 7 رمثالذ هل تلاق ءىبش الو سينأ هيف سيل ىذلا ىداولا اذبب انكرتتو بهذت

 ثعجر مانعيضيال نذا تاق معن لاق اذبب كرمأ هللا هل تلاقف ٠ اهيلا تفل الو

 ً تببلا ههجوب لبقتسأ ةنوربال ثبح ةينثلا دنع ناك !ذإ ىتح ميهارن ارنا قلطناف

 ىذ ريغ داوب ىتيرذ نم تنكسا يا انبر ) لاقف هيدي مفرذ تاوعدلا ءالؤوب اعد

 هعطر ليعامما مأ 0 تاءجو .ةب ألا ( ةالعلا اوميقل انب رم رجلا كئيب دنع ع رز

 وهو هيلا رظنت تإعجو شاععو تاةطع دقن اذإ ىتح ءانأ كلذ نم ب سنو

 ابيب ضر الا ىف لج برأ افصل| تدجوف هيلا رظنت نا ةيهارك تقلطناف ىواتي

 ابئمءالا ةراثإو مزمز ةثيو اطل ليربج ءادت ىف ثيدحلا ماه ركذو هيلع تماقف

 ءوباو مالفلا اذه هينبي ىلاعت هلل اذيب انبه ناف ةعبضلا اوناختال اهل ليربح لوقو

 مهل نذأت نأ اوبلطو اهيلا اوءاج مثرج ناو هلهأ ميضبال ىلامت هللا تناو
 بشنيح مهبجعأو ةيب علا مهنم ملعتو بش ليعامسأ نأو تنذأت اهدنع لوزنلاب

 ليعامساج وزتأم دعب ريهاربأ ءاجل ليعامسأ ما ثتامومبنم ةأرماهوجوز كردأ اماف

 مهشيع قيط تكشف هنأرما دجوو هدجحي لق ديصي ليعامسأ ناكو هنكرت علاطو

 نعىرخالاهنأ رمال أسفه دج مع رخآةرمءاجمت اهقلطف ابقالطب هرمأي نأ اهاصوأف |

 ةثلاث ةرم ءاج م ابك اسماب هرمأي نأ اهاصوأف زبخي تتأو ىلاعت شا تركشف مداح



 ليعامسأ همسأ نم ١

 تيبلااذع ءانبب ينرمأ دق هللا نا ليعامسا اي هل لاقو هيلا ماقف ليعاسا دجو

 تيفوت ىتءو رجاه همالاح ناب قبس دقو ةبعكلا ءانب ىف ثيدحلا ماع رك ذو

 ةمجرت ىف قبسو قحسا نم ربك أ نك ليعامءأ نأ قبسو ميهأربا ةمجرت ىف
 « ليعامسا هنأ ىلع نمرثك "الا نأو جييذلا ىف نالتخالا قدسا

 جاكت ىف رصتحملا ىف روك لمة يلعن باب فورعملا مهاربأ نب ( ليعاسا) ه6

 مسقم نب مهش نب ميهاربا نب ليعامسا رشب وبأ مامالا وه ةيحضالاو كرشملا

 ةمأ ىع ةيلع نبا هل لاقيو فوك هلصأ ىرصبلا مالوم ةعزخ دسأ ىدسألا

 نيعباتلا نم تاعاج ممس.فيرعتلل اهيلا هّتبسأ زوو ابيلا بسني نأ هركي ناكو

 بدمع نإ زيزملا دبعو كشرلا ديزيو ردكملا نبا دمم ديم نب ديزت مهنم
 نيمباتلا نم نورخآو فوع نب هللا دبعو نمحرلا ديعو ءالعلاو بويأو

 .نورخأو ةيعشوىروألاو كالاموجي رجننأو حيت ىأ نأ مهنم مهريغنمتاءامجو

 نب دامحو ةبعشو نامبط ن . مهاماد جير جنا مم“ *مالءالانم قئالخ هنعىور

 ينيدملا ناو هيوهار نبأو نيعمنب| او لبتحنيدجأو قىدذبم نب ن م<راادبعو ديز

 ةناحر ةيلعنا ةيعشلاف ٠ هتمامإو هظذحو هقيثوتو هنلالج ىلع أوقتتاو قئالخو

 مدقيدحأ نسا ثيدحلا ق:تأثن ردنغلاقو ."نيثدحلا ديس ةياورفو ٠ ءابقنلا

 لاقو . ةرسدبلاب تيبثتلايف ىب“ لاةلعنااىلا لبنح نيدمحأ لاقو ٠ ةيلع نأ يلعهيف

 نب لبعايسإ دمسن دمت لاقو ٠ ايقث اعرو السماق ودصأ:ومأم ةقثناك نيعمنء|

 لهأ نم ارجاتهوبأن اك ةيزخدسأ ىدسالاة طق نب رجا دبع ىلوم ميهاربا
 ىنبا ةالوم ناسح تنب ةيلع ام جون هتراجتب ةرعبلا مدسقي ناكو 78

 12 ىليعامسا ناكو ل هليبن دا رمان 5و نابي ةاتيث ةقلا , لاق ةاةاعلما ةارماثناكو ناببش تاقدص ىلو تيدحلا فاد 5 3 هص لو 5 اعاساتاك ؛ لاق ةاقاعئامت تاك لكم تذحطأ

 ق نفدو اهب قوتو دادغب نطوتساو نوراه ةفالخ رخآف دادغب ىلوو ةردبلا

 لاق ةرآر زن رع نع انيور ٠ مهاربإ هنبأ هيلع لصو كقام نب هللادبع راقم

 هتبأر اف نيد مسأ هليحعصو ابيف كحض هتيأراف ةنسةرشع عبرأ ةيلعنب!ثيدحص



 لف ءايسالا بيوم
 نييواشولا لبس نب يسومو جب رجنبا ةيلع نبانع ثدح بيلطخلا لاق. ءاييفمسبت
 نامبط نبا هنع ثدحو . ةئس نورشءو ةمسأ لبقو ةنس نورشعو ةثام امهتافو
 ثدحو .نورشعو سمو ةثأم لبقو' نينسرشعو ةثاماثولا ةاقوو هتافوؤيب و

 ةدهتاا ىذ لوأ اشولا فوت ةنسةرشعيفاكو ةثاماشولا ةافوو هتافونييو ةبعشهنع
 نيعستو عب رأ ةنم ةيلع نا فوت ينثمانءا لاق ىراخبلالاق» نيتئامو نيعستو ناك ةنس
 « ةثامو رشعةنسدلوولاق نيدسن وثالث ةنسدمأ لاقو ةئأمو

 وبأ وهرصتخا نمداوسلا جارخقروكَذ دم ىبباتلادلاخ ىفأ نب (ليعامسأ )ا 5
 مال وم يسجحالا ىلجبلا ريثك ليقو دعس ليقو زمره دااخ ىأ نب ليعامسا هللادبع
 ىفوأ ىنأ نبا عمسو كقام نب سنأو عوك الا نب ةغس ىأر ىعباتلا وكلا
 هادم ميكو ةمجملا لاذللاب ذئاعنبس يقل ها اأو ةنيحجايأو ثيرح نيرمعو

 ىعشلاو ىلبل ىفأ نبا و مزاح ىنأ نب سيق مهنم نيعباتلا راثك نم نم هت تاعاج عمسو

 ةنييع نبأو ىروثلاو لوذمن كلامهنعىور .قئالخو ىدعنب ريبزلا وىيبسلاو
 ليعامسا ناك ةيواعمنب ناورملاق لاق مالعالا ةعالا نم قتالخو كربلا نأو ةيمشو

 نب كاللادبعو .دلخ أني لبع ليعايسأ.ةثالث ما الا ظافح نايغسلاقو .نازيملا ىحسي
 ةثاملث وعم هل ىنيدملا نبأ لاق. ٠ ىبعشلابسانلا !ءأوهو ىراصت الابر .نايلس أ
 ةئام ومن امييئافو نيبو ماشه 0 املاهنع ثدح بيطخلالاق. ثيدح

 ىور هتلالجو هقيئوت لعاوقفتاوةلامونيعب رأو سة نس ليعامسأ ىفوت .نينسرشعو
 - لسمو ىراخبلا#

 أريثك رركت نيرخ ًاتللانباحصأ نم ىجحنشوبل مساق فأن ب «ليعامس] 8

 ىلا بوستم وه بانالا ىف قاعمسلا. دعسوب أ لاق .قالطلاو ملخلا يف نورا

 برعيدقولاق مجمةتك اسنوناهدعب ةمجسسملا نيشلا حتقو ةدحوملاءابلا مضي جنشوب
 ليعامساو ةأرهنمخخسارف ةعبس لعتةدلب يهو كنش وبلاقيو لاق“ ءاقلاب جنش وفلاقيف

 يقاعمسلالاق دحمنب ليعامسإنيدحاولادبع مساقلايفأ نيليعامسأ ديم سوبأ وه اذه
 (ماهمالا سيذهت ١ جس 16م



 ءامسآلا سيدو لفي

 ريئكس ةقيرطلا ىطرم ةربسلا ليج بهذملاب ةفرعلا نسحا معلا ريغ الضان ناك

 ' ريغ ةنسالامزال علا رشن ف ابغار ريسلاب امناق شيملا نشخ رك ذلامئاد ةدابعلا

 نب دمحأو ذولا حلاصابأ ظفاحلا روباسيئب ممس.اينالاءانبأو .أرمالا ىلا تفنلم

 دادغببو هريغو دادحلادجأ ني دم لضفلابأ ناببصأبو اهريغو ىزاريشلا فلخ

 ظفاحلاه:ءثدحو ىفتاه.سلانعسوب اةتمومس . هريغوناهين نب لعابأ اجاحاهد رو نيح

 ى فنصو .اهيتذ» ناكو اهبيفوت ىتح ةارهنكسو هيجعم فرك اسعنب مساقلاوبأ

 ىضرم يلامتشا ةدابعفف أكن باشوهلاقت رفاةلادبع نسحلاوبأ هركذو بهذا

 رظانم سردم هيقف وهو هيقفلا ىسنشوبلا مسماقلاىفأ هيبأ لاوتمىلع راج ةريسلا
 مامالا لاقو.ءابقفلاو ةمالاءاضتراق رظنلا سلابرضحو روباسين ل خد دهازعرو

 يىدحإ ةنس ليعاممأ دلو انيقل نمهيقل رخأتم صاوغ ماماود ىعفارلا مساقلاوبأ
 ع ماوك قبا_هو خلل ١ قام وأ سقم هقئامر رأو هكعم
 هلل هد ذل أبو نير الن وبس حدس ذأ ربع اون دن تن راو نيمو

 ديزي نب دوسالا نمر ديع وبأ لاقو ورم وبأ وه .تاوخالا ثاريم قو

 ىعخنلا ليمكح نب نامالس نب ةمقلع نب ثآلام نب هللا دبع نب سيق نبا
 نبأو ديري نت نهرا دبع وحأ جااصلا ماما ةبيقملا ىعباتلا قوكحلا هيإو ,حب من هج لإد_ع ءأ لأ رى ا دلإ ا املا ل حلا

 هيقثلا ىمخنلا ديزي نب ميهاربا لاخ وهو ةمقلعنم ,نسأ ناك وسبق نب ةمقلع ىخأ

 نءاو ىلع نع ىورو . امهنع هّللأ ىغر باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب ابا ىار

 هوخأودوس الان نمر ديع هنبأ هع ىور.ةثئاعو ىموم ىأو ذاممو دوعسم

 ف وه ليتح ن ددحأ لاق . نورخآو ىعخنلا ميهاربأو ذيب نع نمحرلا دبع

 لاقةزمحىلانب نوميم نع انيورو ٠ هتلالجو هقيثوت ىلع اوقذتاو ريخلا لهأ نم

 نينامت نمحرأ اديع هنأ رفاسو أامهنفب م1 رمعوةجح نينا عدبزب ن دو مالا رفاص

 ةلاهعبس موي لك ىلصي ناك نمحرلا دبع هنبا نا انيورو.اموتيب ممجتمل ةرمعوةجح

 «مينعشا يضرأدلجو الع راصهنأ وادابتجا هتبب لهأ ل قأ هنإ نولو اوناك وةمكو



 اذنك ءامسالا بيدهم

 ةزمهلامضب وه طيسولاو بذيملا نمسيلفتلا فوك ىف ( ةنيبج عفيسأ ) 9
 «ءانلا حتفو ءأيلا ناكساو نيسلا حتفو

 ( رديك اوعرق لاو حلفأو ثعشأو ميشأ باب )

 ينو صاصقلا ءافيتسأب اب فنيعضومف بذهملا ف روكذم عيفابضلا ميشال

 نيعضولا نذه ريغ ىف بتكلا هذه ىف هل رك ذال يضاقلا يلا ىفاقلا باتك

 رسكب ىنابضلاو" امبنيبةمجعلا نيسلا ناكساو تحن ةانثا ءايلاو ةزمملا حتفب وه
 كاحضلا ىلا بتك لي ىنلا ناهتصق ثيدحو..ةرركم ةدحوم ءايبو ةمجعملا داضلأ

 ىذمرتلاودوادوبأ هاورءابجوز ةيد نم قايضلا ميشأ ةأرما ثرو نأن ايفس نبا

 ىسوم وبأ ظفاحلا ىورو حيحص نسح ثيدح ىذمرتلا لاق مثريغو ىاستلاو

 نبا هرك ذ يناحص وهو أطخ ميشأ لتق ناك لاق سنا نع هدانساب قاببصأالا

 1 1 © مينع هللا ىطر ةباحصلا ىف هريغو ربلا دبع

 هرك ذوندبلا ةلانك ىف بذبملا ىف روك ذءىاحصلا سيقنب (ثعشالا) 9

 دج بركي دم» نب سيق نب ثعشأالا دم وبأ وه .حاكنلا لوأ ىف طيسولا ىف

 رغم الأ ثراملا نة واعف نب ثراحلا ْن ةعير نإ ىدع نب ةلبج نب ةبواعم

 ركو الاجفر يلام مت ره نب دون نب ةيواممئيرك الا ثرحلا نس ةيواعمننا

 وه ريع ن روثو ىدنكلا ريقع نب رو' ني ةيواهم نب نب ةدداشاا قوف ةانثلا ءاتلا

 هناحيس هللا ل وق هتمو . اهرثك ىأ ةمعنلا هابأ دنك هن'ال ةدنك هل ليق اعاو:ةدنك

 رشع ةنس كتي ىلا ىلا ثعشألا دفو-( دونكل هبرل ناسنالا نا ) يلاعتو

 ناكو نميلا ىلا مجرو أودسأف اك ار نيتس اونكو ةدنك دلو ىف ةرجطلا نم

 نمل لادوتجلا هنع هللا ىو ركب وبأ ثعبف تضع ُّط ىبلا دعب دترا نم ثعشأالا

 هتلطأف كتخأ ىجوزوكب رك ىقيتسأ لاقو ملسأف هيدي نيب هورضحأف هوريمأك

 ماشلاب كوقرلا ثعش الا دهشو ثعش ألا نب دم ما ىهو هتخأ هجوزو ركب وبأ



 ردك أو عرفالاهمسان م 1

 ىلع مهنيفصديشو ةفوكلا نكسو.دنواهمو الولجو نبادملاو قارعلاب ةيسداقلاب م

 . ناجي بردا 0 هليمتسأ ناهع ناكو. لدنملا 5 هةمودب نيكملا دبشو هلع هللا ىفر

 39 هئارص ا لو حامأ حا نعت 3 57 11 هل
 ةدوسن هيلع هئلأ هه ص 4ك فوز 8 3 3-0 قرت 9 34 رست ا 4 نافاو

 ا دوبأو مزاح ىلأ (ةكوإ سد هيض ىور.ابنم كيدح 0 مو ىراخلا قفا

 ديصعت 2 ادحأ ةدعأ 1

 لاو
 نيعبرأب بلاط ىلأ نب ىلع لتق دعب اهب فوتو ةفوكلا لزن.نورخآو يمشلاو

 ه* نيعبرأو نين ةئس هدعب ليقو ةليل

 ةشئاع معوهعاضرلا باتك فرو ذد ىلاحبعلاسيعقلا أ وخأ ( علفأ) كا

 ,سيعتلا أ ْن , حلفأ لاقيو روهُتم حيحصلا يف هثيدحو عاضرلا نم م اهنع هللا ىفر

 ءامس الا ةياتك ىف بيطخلا لاق سيمقلا ىبأ وخأ حعيحصلاو . سيعقلا وبأ حلفأ لاقيو

 « دعجلا وبأ هتينك ةميبلا

 جارخ فو ءىفلا مسق ىف رصتخلا فروك ذمسباح نب عرق الا) 5

 باب ىف تاولا ءارحأ فو جملا ىفو تاقدصلا مق ىف بذهلا ىفو داوسلا

 دممنب لاقع نب سباح نب عرقأالا وه تاقدصلا مسق ىف طيسولا ىفو عاطقالا

 ميع نب ةانم ديز نب كالام ب ةلظن» نب كالام نب 5 راد مهاجر ب نايذس نبأ

 عم دبشو فئاطلا راصحو انينحو ةكم عيت يع ثا لوسرمم دبش. يصيمالا

 مسا ديرد نبا لاق دلاخ ةمدق» ىلع ناكو رابث لاو قارعلا محتندياولا نب دل

 ةيلهاجلا ىف انيرش ناكو هسأر ىف ناك عرقب عرق الا بقلو سارف 7
 بيصأف ناسارخ ىلا هثعب شيج ىلع رماع نب هللا دبع لمعتساو مالسأالاو

 « مهنع للا غر شيلاو وه ناج زوجلاب
 باب ليبق رصتحملا فو ةيزجلا بابيف بذبلا ف روك ذم (ةمودردككأ)

 نإ ردكا وه ىدادقللا بيطخلا لاق .فاكدلا حتفو ةزوهلا محب وه ةيزجلا

 هين رث ذاذكم ىداكلا ةيواعمنب ثراخلان ءايعأ نب قحلأ 9 نب كالْأ دبع

 بيطخلالاقةدنكو أن اسغنمهنا.اقي رصتخملا ىف هنعّللا ىضر يعفاشلا لاقو. بيطخلا



 1١96 ةيمأو سيقلا ٌؤرمأو سيلا باب

 بيطخلا مالك اذهايناريصن تام لب لبق وولسأ مث رمصن ناكة ميما امس ال هباتك ّق
 ةباحصلا ةفرعم ىف اهيباتك ىف ىاببصالا معن وبأو هدنم نب هللا دبع أل لاقو

 نب رمعأ اهبهوف ءاريس ةاح هيي هللا لوسر ىلإ ىدحأر ملسأ !ذه ردكأ ن
 امأو لاق ناحيحصن ةحلاصملاو ةيدملا امأ ريث "الا نا لاق.هنع هللا ذر بالا
 دقن مسسأ هن هنإ لاق نمو ريسلا لهأ نيب فالخ الب م مل هناق هيف اطلغف مالسالا

 يلإ داع هه لوسر هحلاص املف اينارمعت رديكأ ناكو لاق اشحاف أم أطخأ

 هل :عء شل ىكر قيدصلا ر 5 يأ نمز ف هريصاخ ادلاخ نأ 5 هيف قد هتيمح

 مدق 1 ردكا نأ ىرذالللا ذو لاق دهوعلا هضقتأ ىعي أي اننأ سلا كر شم لقفل

 ردكا دئرا يم هللا لوسد ىفوت املف ةمود ىلإ داعو لسأ أ يلي هللا لوسر ىلع

 اضيأ ىفبني لوقلا اذه لد هلك مت ماشا ىلإ قارعلا نم دلاخ راس ايلف هلبق ام منمو

 4 ر 1 عار مي رك ديال ىف ىلأ ناك ةاحملا مم كذب الأ

 6« ةيمأو سقلا ؤرمأو سايلا باب )ب

 2و ىلاعت هللا لات فقولا ف بذها! ىف روكذم نيملاعلا بر لوسر# سايلا )9 6

 ركزو ) ىلاعت لاقو ( نيلسرملا نمل سايلإ نإو) 1 5 هلا ل +

 ١
 مان

 نملك سايلإو ىسيعو ىو ايركزو )
 . :رعو ةرودكملا ةزمطأ قيقحنب(سايل نأو )رود لأ أرقو:تاب الا( نيملاصلا

 | نع ٍركذيو لاق ءايبن الا باتك ىف ىراخببلا حيحص قو.ابلصو ناركذ نبا
 سردا وهسايلا نأ سابع نباو دوعسم

 قبس شبر دجوعو:ىنلافةضورلاو بذهلاقروكذم ريضم نن4سايلا) 5
 را هم هر لاقو ل الإ حبصأأ لع: زمظَأ رم دكيوهو لع لالوسر بمس قدس ناي

 ديرد نأ لاقو فير عتلامالوةزمطأ حتذب ىرابنالا نأ هطبض قراشملا ف ضايع ىذ ماعلا
 « ريغال سك ابق ىنلا سايلأ امأو لاق ءاحرلا د رهىذلأ سأيلا ن 00 امرسكب

 ةطخلاب ضي رعتلا ىرصتحلا ف روك ذءروهتلارعاشلا 4 2 سريقلا ٌقرما و د



 ءايمالا بيده نق

 ٌؤرما وه ىلقاجلا روية لا رعاشلا وه بذهملا بحاص ا|مهدشنأ دقو نيتيبلا هل دشنأ

 ه2 11)ط
 ةددشنل قوف ةانثارسكو» ءارلاعتفو ميا مشب عترع نب روث نب ثوغي ن 10 نع كفء ننادر زاحلاإ

 كعل ىدنكلا رجح 0 سيقلا ٌؤرمأ ناك مالم ن دمع لاق ةدنك نس ةيواعم نبأ

 حقب ةئث نبورمعوصربالا نبأ نبعلا حتذي ديبعو ةفرطو هلاخ لولبمو لواهم
 لوأ نو لاك دحاو رصغ ق مباكس مامتملاو هزه اهدعبو ممملا رك 5 فاقلا

 رعش ةلوله لباهلاهلليق اعإو ىدع همسأو لاهل عئاقولا ركذو دئاصقلا دصق نم

 هيلا هوبأ همض سيقلا ءىرمأ سس ةئقزب و رمع ناكو هفالتخاو هبارطضا وهو

 *» موزأ دالب ىلإ هعمج رخو هبدأ نسحيل

 تادابشلا ف بذهلاو رصتخلا ف روكذمرفاكلا تلصلاىهأ نبا «ةيمأ# 8

 مب ةمير مر هللا دبع تاملا ىبأ مساو.ةكح هيف ىذلا هرعش تل تلا ممس
 هرب ديسك عل 2 * 4 0 م0 صو جك ا

 ىنثلا فيقلوهو ىمق نأ فوع نب ةمجعملا نيغلإ رسكب ةريغ نب ةدقع ن فوع

 كردأو حيلملا رعشلا هتايبا ىف دشنيو ثعبلاب نمؤيو ةيلهاجلا ىف دبعتب ةيمأ ناك
1 

 ذي 08 اس ثلا را لاق هع هلأ ضر كيوم نبدي مثلا نع ملم حيحص قش

 ءىث تلصلأ يلا نب ةيمأ رعش نم كدم له لاقف اموي حض آم هللا لوسر تفدر هد سك 0 تلارص لو + .

 ةثام هتدشنأ ىتح هيه لاقف انيب هتدشنأ ُ هيه لاقف اديب هتيشناف هيه لاق معأ ثاق

 8 هرعش قفل .:داك د قاف ةياور فو 1 مس داك نالاقف تدب

 ) سدنأ وسنأ و ةشجنأ باب )

 عامم يف تاداهشلا ف بذبلا فروك ذم هنعشا ىذر## ىناحصلا ةشجتأ# 3

 نيشلابو مجلا حتقو نونلا ناكسأو ةزيها حتفب وه حيحصلا يف هئيدحادحلا

 تعرسأفعادول اةجحى نينمؤلا تابمأب ادك توصلا ن سح دوسأ اديعناك ةمجعملا

 نيحيحصلاف اذه هثيدحو .ريراوقلاب افر ةثجتأاي كدب ور حليم ىناالاقف لبالا



 ١ ءايعالا بيكي

 5 اههريغفروك ذموهو مادونا ةجح هنأ رك ذيل نكل سنأ ةياور نم

 ةريض نبضابع نبسأةريضوب أوعرصتخلا فر ركت(ضايعن,سنأ) و ٠/1

 نيمياتلا وم نيرخآو اكيرش و  تاسكنيلاصو مزاحابأ و ةعمرمم يدع يدلل ويف

 ةبيتقو ىنعقلاو ىبدللا ناو ليج نب دهأو ىعفاشلاو دلولا نية ةرقب هنع ىرر

 دلو لسمو ىراخيلاهىورو «هليدعت لع اوقنتاو ةعالا نم نورخآو يديلاو

00 0 

 ل نيتلام ةنسليقو ةلأمو نيناك ةنسفوتو ةئامو مب رأةنس

 نب كلام نيرنأ ةزموبأ وه يتكلاءذهف رركت كيامزن (سنأ) 1/ ١

 مضإ بدلج نب ءارلاب مارح نب ديرن نيثءدحمملا نيداضلامتنب مهم رضنلا

 راجنلا نب ىدعنبا نونلاناكسإو ةمجعملا نيغلاعتنب مغنب رءاعنءأ ابحتفو ولادلا

 ىرضنلا ىراجنلا ىجرز 32 هيسراصنالا ةثراحن جرزتلا نب ورحنب ةيلعث ن ربا

 هللا لودر هاتك .كلذ هك قحو هب رختنيو كلذب ىمستي ناك سلع 0 الوسرمداغ

 ىلاعت شاءاشنأ ابتحرف املا و>أحضرأسو ميلسمأ همأو اهيحناك هلم ةزهاأ

 5( تآد تبا ع هل 3 هتماقا ةدم ىهو نيس رسَع 7-5 ىنلاس أ مدخ

 اثيدح نيناكو ةتسو نيتئامو ثيدحىفا'ىورف اريثك اثيدح هنع لهحو حبحصلا

 نيئاعو ةثالثب ىراخبلا درفناو نيتسو ةينامو ةثام ىلع اهنم لسمو ىراخبلاقذنا

 2 انيور 0 هللالوسد ءاغذلا دالوأ ةباحصلارثك ١ ناك رث ميس ع هدحأ لو

 ىعي ملسمأ ىلع ديد ا ىنلالخد لاق هنعّْشا ىهر سا أن اسمو ىراخببا حيحص

 ةيحان ىلا ماقمت هئاعوف عرعر هئاقسف كنمس أوديعأ لاقف نمسورملب هتتاقدمأ

 ةجئوح ىلنأ هللا لو سراي تل امو ابتي لهأو مياس مالاعدف ةيوتك لا ريغ دف تببلا

 هقزرأ مبالا هب اعدالإ ايندالو ةرخآ ريخ كرئاف ,سنأ كءداختلات ىهاملاق
 نفد هنأ ةئيمأ ىتذب ىتل دحو .الامراصت الار ثك نمل ياقلاقدل كرابو ادلوو الام دل

 قفتاو ' ىراخللا ظزلاذه ةلئامو نو مثعو مضي ةرصباجاجملامدقميلا يلصل
 ل 1 نتازب ةي يسس تتسلل كج

 نيعستو ثالث ةنسفو:هلأر ورججاهيلع ىذلاحيحصلاو 'ةنسةئام»رمع ةزواجملعءاذملا



 ىاحصلا2 ةامنبسنأ أ ةهجرت ١8

 ليقوزيمستو سم لق ونعمستو نيتنثا ليفو .نيعستو ىدحا ليقو نيعست ة:س لبقو

 : ىرت لالا قوف» رمعف نينص رشع ةرحملا لق هلناكهنأ حيحصلا ىف تدثو نيعستو عبسع
 ةرسصبلاب قوتو دودرم ذاشف ةنس الا ةلام سنأ رمع نأ ديمح نع لقلام امأو

 سنأ رصقب فرعي كانه عضوم ىف كانه نفدو فصأو خسرف وه ىلع اهجراخ
 حيردنم٠ىبجم ناحير هيف ناكو نيئره ةنس ىف ىلىي ناتسب هل ناكو هنع للا ىفر

 هللالوسر مم جرح ى راصن الا هللا ديعنيدمملاق .نيبيصالةام لا دحأ ناك كسملا

 ةرمعبلا لهأ نم ةثالث فراعملا ىف ةبينق نبا لاق همدخي مالغ وهو ردب ىلا يشي
 رك وبأو .كلام ن سنأ هبلص نم رك ذ ةثأم مينم دحاو لكئىأر يتحاوتوم م

 قروم لاق سنأ تام امل لاق ةداتق نع هخمرات ىف ىراخبلا ىور .ردب نب ةفيلخو

 ذأ ءاوه الا لهأ نم لجرلا ناك لاق كلذ فيك هل ىلبق لعلا فصن مويلا ب

 « فلي ىنلا نم هعمس نمىلا لاعت اناق ثيدحلا ىف اننااخ

 باب لوأ قبذهملا يف روك ذم هنعمل ىضر ف احصلا6# رسغنلا ن سن 2 اذ

 قيسوبسأ ىقابو ممض نب رضنلا نب سنأ وه ءاضعأالاو ح رجلا ىف صاصتلا

 سفأ نع ىراخبلا حيحص فو دحأ موي دهشة سأ.كلام نب سن أديخأ نءاةمجرت ف
 تبغ يملا لوسرلاقف ردب لاتق نع رمضنلانبسنأ ىمع باغ لاق كلام نإ

 لانني نيك رشا لاتقشا ىدبشأ نئل للاولاقف نيك ثملا هبف ثاناق لاتق لوأن ع

 أرأو ءالؤع منصامت كببا رذتعاينأ مبالا لاقفن ولسا فثكلا دحأ موي ناكاملت عامأام

 ةنجلا هذهدمس أ لاقفذاع٠نيدعسلبةساف مدقت تنيك رسشملا ىندب .الؤعمب ءاجامكليلا
 ةبرض نيناكو امضب هب اتدجوف لتقف لئاقن دحأ نود ابحر دجأ سأ برو

 هيف تلزم ةب , الأ هذه نأ ىر اكس 3 لاق.ميسب ة ةيهر وأ حمر ةئمط 1 فيسإ

 دا لوسر نأ تيئو(هيلعُشا اودهاعام ارقدم لاجر نيننؤال نم ) ههاب
 د هربأال هللا ىلع مسقأ وأ نم هللا داع نءنأ م هقح ىف لاق ( يع

 ركتودودح ا ف رصتخلا يف روك ذمريغصتلاب قاحبملا 12 سيئأ 00 081



 1753 سوأ ةمسأ نم

 تراث وهو « اههراف تفرتعا نآف اذه ةأرما ىلع سين يدغاو» هثيدح بذبملا

 وه اذه سيئأو . ةريره ىلأو دلاخ نب ديز ةياور نم روهشم نيحيحصلا ىف
3 

 أ اع هل لاش رعلأ د رع نبأ لاقو م . نييمأشلا ىف دودعم ىففس الأ ديطلا نن سيف مآ 1 لإ ىف أ 1 1 1 "هيلا 1

 ن الو هل نيلقالا ةرثكل ةحصلاي هشأ لو الإ هر ايلا نبا لاق درع نب سون 9

 مريغ مكح نم ممروفلل اهنم لجر الآ ةليبقلا ف رمؤيال نأ دصتقي ناك يم ىنلا

 « للعأ لاو ةبماسأ ةأرلا تناكو

 * سوا باب »9

 لستغاو لسغيم» ثيدح ىوارهنعّشأ ايفر قاحبملا عصوأ أنسوأ) ع

 نكلاضيأ طيسولا ىف هثيدح رك ذو ةعجلا ف بذهلا ىف هرك ذهركتباو ركبو

 وهو امهريغو ىذمرتلاو دوادوبأ هآور نس> ثيدح وهو هاوراسوأ نأرك ذي م

 نب سيوأهللاقيو سوأ نب سوأ هل لاقي نيعمنب ىبميلاقو. ىنقثلاسوأ نبسوأ

 ةفيذح نب سوأو سوأ ىأ نبسوأو سوأنب سوأ ىراخبلالاقو سوأ ىأ

 ةنالث مثوامجخ مهضعب هئلاخو ةعامج هقفاوو دجاو لجر مساةثاللا

 نيثيدح ىوراهب هريو لتقل برد ىف اهب هرادو هدجسمو قشمد اذه سوأ ل

 اثيدحو« ىلع ةالصلانم اورثكأ 3 ثيدحو «لستغاو لسغنم» ثيدح ةعجلا ىف

 « مايصلا

 بذهملا نم رابظلا يتروك ذمدنع هللا ىضر ىلاحصلا(تماصلانء|سوأ 3 8

 نير نب مرصأ نبا سيق نب تماصلانب سوأ وهو تماصلا نب ةدايع وخأ وه

 دهش ىجرزخلا ىراصنالا جرزخلا نب فوع نب ورمعنب ربوغ نب منغ نب ةبلمث

 نا لاق هتأرمأ نم رهاظ ىذلا وهو ع تلم هللا لوسر عماباك دهاشلاو اردب

 نكس ارعاش ناكو مالسالا ىف ىرج رابطت لوأ كيذ ناكو هنع هلا ىضر سابع

 (مامسألا يذم ١ ج وب م)



 تويأو نميأو ساي هسا نم 0-2

 نيتنثأ نبا وهو نين الثو نيتنثا ةئس ةل_مرلاب فوتو ةلمرلا ليقو سدقلا ثدب

 ةلس نيعهيدمو

 2 بويأو نع او ضاياباب زؤمح

 ىزاجحلا ليقو قوكلا ىتزملاد ء نب سابأ تارغلا وأ ليفو فوع وبأ وه هايل

 مقود“ 9 مريغو ىل اسذلاو ىذمرتلاو دواد وبأ هاور ءاملا معا ن نَع يعنلا كبدحح قرر

 أطخ اهالكو لا ديع نإ سايأ قىذمرتلا ةياور قو . ورم ني سابأ بذهلا ف

 « لعأ هلو فاضم ريغ دبع نب سايا باوصلاو

 نب نيأ وهودبعلا ريبكتباب لوأ ف بذهلاف رو دم# نِأمأ نب نعأ) 7
 فوعن مغ نس ماس نب كلام نن سدق نب نس ءايرطا أ نيا لالب نب ورم نبادطع

 3 8 تراك ىلا سلا 5
 4ةم هل كيز نبي ةماسأ واو ع ينلا ةئضاح نميأ مأ ني نمأوهو جرزملا نيإ

 9 نع أ نا ناك قحسا نبأ لأق .٠ نيلح موب دهذتسا روبشم ل 1 1 5-5 قاحص نعأو

 8-2 ءاكرذي ل ل برم وهو ؟ نونا نع ىذا

 ىلاعتشا لاق ناعالا قوفةولا ف بذ,لا فروك 3م (قملَي ىلا 5 0

 كالجرب ضكوا باذعو بصنب ناطيشلا ىنسم ىنإ هبرىدان ذإب ويأ انديعركذاو)

 لوال يركذو انم ةقحر مقل مياثمو هلهأ هل انيهوو بارشو دراب لتقم اذه

 هنأ ديعلا معن ارباص هاندجو انإ ثنحت الو هب برشاف اًئْعض كدبب ذخو بايل'الا

 .يلاعتلاق و.تاباآلا( نييبئلاو حو ىلإ انيحوأ5كيلاانيحوأانإ) ىلاعتلاقو ( باوأ

 اننثكفهلانبجتساف نيمحارلا محرأ تنأو رضلأ ىدم ىلأ هبر ىدأت ذإ بويأو (

 هع هلل ىضر ةرب ره ىأ ن 2 يراخبلا حوحص ىف انورو' ةياآلا ) ٍِض نم هيام

 لع بهذ ن وبأ امن هيلع هللا لو ّخ بهذ مدا رج هياع رخ ذااناي رغ تلقل بن 3 5 لأ ل مر لاقد لاق



 ليش ىنايتخسلا بونأ ةعجرب

 نكلو براي ىلب لاق ىرت امم كتينغأ نكأ لأ بويأ اي بر ءادانف هبوث ىف ىي
 :ةيرق ىف مهدنعروهش» هربقو ناروح دالبب بويأ ناكو« كتكرب نع ىن ىنغال

 مدق أهيف ةيراج نيعو هحلاصم ىلع ةفوقوم ةيرقو دجسمو دبشم هيلع ىون برقب

 نوفوقيو نك ر بتم نوبرشبو نيعلا نم نواستقيو همدق زثأ هنأ نولوقي رجح ىف

 دهشم اهيلعو ةميظع ةرخص طسو ىف ادج ريك مظق يو نآرقلا ىف ةروكذللا اهنا

 ةكرب نودقتفيو اهنوروؤمو اهيلا دنت ناك هنا نولوقي دهشم اييلع ةرخص كاتهو

 1 + رلعأ لاو اهلك مضاوللا كلن

 ركب وبأ ىعباتلا مامالاو ع ايرلا قرصتخملا ف روكذم 4 ىنايتخسلا بويأ

 ىرصبلا مهالوم ىنبجلا لاقيو ىريعلا ناسك ةميك ىأ , ماو ةميك ىبأن بويأ

 هل ليقق ةرضبلاب نإيتخ لا عيب, ناك هريغو ربلا دبع نبا لاق ءاتلارسكب ينايتخسلا

 ءاجرابأ و يجرملا , ماللا رسكي ةءاس نب ورمع عمسو كللام نب سن أ ىأر ىنايتخسلا

 نبآو ىرصيلا نسحلاو ديز نإ راج ءثمعلا اأو ىدهتلا نامع ابأو ىدراطملا

 نم مهريغو ردكنللا ناو ةكسيلم ىفأ نبأو اعنانو هللا دبع نب ملاسو نب ريم

 _ ريس نب دم هخيش مهنم نيوباتلا نم ةعامج هنع ىورو مهريغو نيعباتلا رابك
 م ناد ا 5 1 3 منا

 2 ع 1 الاوؤوع نيأو ريث< يل ىلأ نب ىو ليوطلا ديحو : ةدات دقو رأت د نب ورحم

 ةنييع نءاو ىروثلاو كالام ة ةعالا مالعاو نيعباتلا يبات نم هنع ىورو مهريغو 5"

 هتماهأ وهتلالجىلع اوققتاو قئالخو رمعمو ةيلع نباو ةبورع ىبأ ئباو ناداملاو

 بويأ ينادح لاق ةبعش نع انيور ٠ هثدايسو همهفو هماع روفوو هقيئوتو هظذحو

 ةتس ةنذيع نبا قى لاك ةنييع نبا ب يبحاص يديخلا نع انيورو . ءابقثلا ديس ناكو

 :رسملا نع انيورو * بوي ل مههيف تيقل ام لوقي ناكو نيعبأتلا نم نيناعو

 .نايتثلا ديس بوأ لاق ةياور ىقو . ةرصبا! لهأ بابش ديس بوأ لاق يرصبلا

 الدعإملا ريثك اعماج ثيدحلا ىناتبُ ةقث بوأأ ناك لاق دعس نب دمع نع انيورو

 اذكو اذك ثيدح كثدح نم نيريس نن دوحم تلق سيك أ نب اسم لاقو ' ةحح



 ءاومالا بيدقبم نفي

 وهو دلاخنم ءىش لك ىف ىلا بحأ وم ماح وبأ لاقو . بولأ تبثلا تبتلا لاق

 .بولأ ةلزعم ىميتلا خلي الو ىهينا نابلس نم ريك أ وهو هتم ن ءلأسي ال ةقث

 وعن انك ةيلع ننأ لاقو. ثيددح هن ؟امامم وح هل ىبدلا نا ىف دع نع ىراخبلا لاقو

 بوي ناكديز نب داح لاقو. ابنم ىنع ب هذأم لفأ اف ثيدح اعلا بويأ ثتردح

| 

 ةنس قوت ١ ةروبشمةريثك هبقانمو ةنسلل اءابتا مدشأو هتلاج نم لضفأ ىدنع

 <« هللا همحر ةثامو نيئالثو ىدخإ ٠

 ةدحوملا ءابلا فرح

 ( ريشبو رشبو ةديربو ءاربلا باب )

 وه بتكلاهذع قرركتاممنع هللا ىذر ىناحصلا (بزاع نب ءاربلا) رم
 ثيدملا لهأ نم ءاململافئاوطدنع روبشملا حيحصلا وه اذه داابو ءارلا فينختب
 وهو رصقلا هيف حو ممريغو فاتخلاو فلتؤملاو تاغلاو ءايمأالاو خيراتلاو

 نب ىدعن,ثراحلانب بزاعنب ءاربا/ليتطلاوبألاقيوورصوبأ لاقيو ةرام وبأ

 ىدوالا ىراصنالا صو“ الا نب كآلامنبو رمع نجر رخل نب ثراخلا نبةثراح نبةعدج
 يتاحص بزاعموبأوتباةتنبدلاخمأ ليقو ةييبح أ تنب ةبديحمأ همأ قدملا ىتراملا

 ثيدح ةلاعالث ع ىننلانع ءاربآىور ٠ ملسأهنأ تاقبظلاف دعس نبل كذ
 ىراخبلا درفتاو نيرشعو نينثا لع ابنم لسمو ىراخبلا قفتا ثيداحا ةسهلو

 ةنيحج وبأو ىدطحلا ديزب نب هللا دع هنع ىور . ةئثسب لسمو رشع ةسمخم

 نب ةيواممو ىعيسلاو يلب فأ نباوىعشلا مهنم نيعباتلا نم ةعامجو ناياحصلا

 بءصم نمز أب فوتو ةقوكلا لزن هريغو ةءالس نب رايس لاهنلا وبأو ديوس

 حيحص ف انيور٠' دحأ هدهاشم لوأو ردد موي و ىبنلا هرفصتسا ريبزلا نيا

 نع ىراخبلا فو . ردب موي رمع نباو انأ ترغصتسأ لاق ءاربلا نع ىراخبلا

 » ةوزغ ةرشع سم يكلي ىنلا عمت وزغ لاق ءاربلا

 ةكممتف ناك دقو ةكم حتف حتفلا نودعب لاق ءاربلا نع اًضيأ ىراخبلا فو



 نقلا ءامسالا بيدهم

 عبرأ سلي هللا لوسر عم انك ةيبيدحلا موي ناوضرلا ةعيب حتفلا دمن نحو احتف

 ءاحام بزاع نب ءارجأا ن ءاضبأ ىراخبلا ىفو . ثيدحلا ماع رك ذو ةثأم ةرشع

 هيلاوص دك
 ىف( ىلعأالا كبر مسإ حبس ) تأرق ىتح ارجابم ةئيدللا ىلا ديدي هللا لوسد 0

 ىمر ىلع مم دهشو رسل ةوزغ ىسوع ىلأ مم ءاربأا دوشولصفملا نم ابلكم روص

 نانب | .ءاربلل ناكو بزاع نبأد ديبعإ وذأو وه ناورهنلاو نيفصو لجلا هنع هَل
 1 اهنعو هنع هللا ىضر ديوسو دب

 طيسولاو ًابذولا فرركت هنعّْشا ىضر ىباحصلا # بيصخلا نبةدير# ىلا

 اساس وبأ لاقيو بيصحلا وبأ لاقيو لوس وبأ لاقيو نا دبع وبأ وه ةضورلاو

 حازرنيدمسنباجرع اللا نب ب رخلا ني هللا دبعنب ةلموملا ا ءاحلا مضي بيصحلا نب ةديرب

 قوت نع رخآ وهو نيتسو نيتنثا ةنسابب قوتوورممةر هبلامةنيدملا نكس ىملسالا
 ثثندح ةثام يفتي هللا لوسر نع هل ىور. ناسارخم مهنع هلل ىضر ةبادصلا نم

 نيثيدمي ىراخبلا درفئاو ثيدح ىلع لسمو ىراخبلا قوتأ اثيدح نوتضو ةعرأو

 هنع ىور أهدعب رسأ ليثو اهدبشي ملو ردب لبق ةدبرب ملسأ .رششع دحأب لسمو

 بوجو ىفبذهملا ف روك طدنعُشا ىضرىباحصلا 6 ءاربلا نب رشب م5
 نب ناتس نب ءاساخ ني رخص نب رو ردم نب ءأرجأأ نب رمي وه مسلا مامطأب صاصقلا

 ىلع نب دمس نب ماللا سكب ةماس نب بدك نب مغ نوب ىدع نب ديبع

 هلوأ ىف قوف ةأنالاب ديرت نب ةدراش نب نيسلا حت دسأ نبا

 ىندلل ماللاو نيسلا حتفب ىمللا ىجرزخلا ىراصن الا جرزخلا نب مشج نبا
 ةرجهلا نم عبس ةنس تححتف نيح ريبخب .فوتو ادحاو !.دبو ةبقعلا رشب دبش
 تامهناليق ةيدوبيلا اهتمس ىتلا ةاشلا نم يَ هلا لوسر عم ايلظأ ىف ماا ةلك الأ نم
 نيبو هني يي هللا لوسر ىخنأ ىخأو ٠ ةئس دهب تام ىنتحاعجو همزل ل اينو لاملا ىف

 ىنبل يم هللا لوسر هيف لاق يذلا وهو يدع يب فيلح ىميعلا ورم نب دقاو

 ىدوأ ءاد ىأو لاقف هيف لخم .للع سبق نب دحلا اولاق ةماس ىنبأ ديس ند ةلص



 دعس نب ريشي ةهجرت 114

 )١( هنعهشلا ىضر ءاربلا نب رمشب دعجلا ضيب الا كديس لب لخبلا نم
 نب ناهنلا كاد نيثشلا رسكو ءايلا ه2 4 دعس نب ريشب) رى

 05 هلا ع1
 أ وه هريغو ةيشأ باب ىف هريغو بذهما يف روك ذم يل ذم 2 3 ين د ل رخدسأ لايعد 3 و

 رولا ثراحلا نب جرزخلا نب بمك نب ةيلمث نب ثالام نب ديز نب سالخ

 اردبو ةيناثلا ةيقملا دبش حاصلا ل_اقلا ىناحصلا ىدلا ىجرزلا ىراصنالا

 مياب نم لوأ هنإ ليق نت هللا لوسر مماهدمب دهاشملاو قدتخلاو ادحأو

 ديلولا نب دلاخ عم ديشتساو ةفالحلاب راصنالا نم هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ابأ

 ةرجطلا نم ة ةرشع ىتث ةلس ةماملا ن نم هفارصصتا دعب رمثلا نيع مو هنعشا ىفر

 فيكف كيلع ىلصت نأ انرمأ هل لوسر د2 لاقدنأ حييحمصلا ىف ترث ىألا وهو

 « ثييدحلا ٠ «كيلع ىلصت

 ةلمبه نيس تدهن نم ةانثمءايب راسب نب نيشلاعتفوءابلا مشب ( يشب ) 14

 راسب نب قحسأوب دمع هك ذاذكم هصئام خسنلا ضءب شماهب دجو 00(

 نب نمحرلأ دبع نع ىرهزلا نع دعس نإ مههارباو ناسيك نب حلاص هقفاوو

 نب نمرلا دبع نع ىرهزلا نع رمعم يورو هيأ نع كام نب بنك

 ةدعاس ىنبل كلذ لاق ل_سو هلآو هيلع هللا ىلع ىنلا نأ كلام نب بمك

 كيذكو اهتم الجر ةليبق لك ىلع دوسإ ناك اعا يتَع هن'ال .ىثب سلو

 تاوتدابع نب دعس ةدعاس ىنب ديسو ةءاس ىنب نم سيئ نب دجلاو . ءابقنلا يف

 نبالاق حوبجلا نب ورمع ديس لب لاق هنإ لسبقو ٠ يي هللا لوسر ةايح ىف

 ةثالثلا ظانحلا هجرخأ حضأ يرهزلاو راسب نب قدسا نب د لوقو ريثالا

 فسوب روب أو نايناببصالا هللادبعنب دحأ من وبأو هدنم نب دمت هلل ديع وبأ

 هذه مظعم تلقن هللا هحر ىطاشلا ىرمتلا ربلا دبع نب دمت نب هللا دبع نبإ

 ىلسلاةلوق دمبهللا ههحر فئصملا ةرايعو. ريثالا ننال ةباحصلا ةفرعم نم ةمجرتلا

 ةتس تحف نيح رييخب فوتو ادحاو أردبو ةبقءلا دبش يتدللا ماللاو نيسلا حتتذب

 هإ ءركذام ملا ةرجلا نم ميس



 لرفن زهبو لالبو ربكب باب
 اة لاي بطل

 مالوم يف راملا ىراصنالا راس نب ريشب وه ايارعلا عيب ىف رصتحملا ف روك لم

 ةلعئعقر. ةياحصلا ٠ نم مهريغوجيردخ نب عفا روس او راجن 2غىرزور ىعباتلا ىدلأ

7 
 ةقياوث فك اوفش او ىراصت ىو قدح 3 مهم فون و يف + لع أ قنتأو ىراصنالا ىصو قسدسأ ن دمحم مين نيعباتلا نم ةعامج

 نب دمحم لاقو .راي نب نابلس ىخأب وه سيل و لاق ةفث وه نيمم نب ىبحي لاق

 هّثادجرثدملا ليقذاك وويءىنلاباحدأ ةماعكردأ اهيقفا ريك اًحيشْناك دعس

 © زمو لالبو ريكي باب )

 وبأ وه داوسلاجارخ ىف ب ذب لا فروك ذم رماع نب ءابلامغب ركب م
 نب سبق نع ىور نيعباتلا ىعبات نه قوكدلا ىلج.," رماع نب ريكي ليعاممأ

 نسحلاو عيكوو يىروثلا هنع ىور نير و ىبعشااو ىعخنلاو مراح يهأ
 « )١( فيعض وه رويخلا لاق مدن وبأو حلاص

 وه كيلايلا ةقتتىفرصتحلا ف روك ذم جشأالا نبل دبع نب «ريك © م5
 ىرهزلا لاقيو ىعجشأالا لاقيو مهالوم ىموزحلا فسوب وبأ لاقيو هللا دبع وبأ
 فينو نيعلا رسكب دابع نب عزو ديوب نب يبئاسلا نع ىور ىعباتلا ىندملا

 هللا دبع نب ملاسو بيسملا نب ديعس مبنم نيعباتلا نم تاعامجو نييباحصلا ءايلا
 نالجع نب دم مينم رابكلا نم تاعامج هنع يور.قئالخو بيركو نارهحو

 هتلالج ىلع اوقنثاو قئالخو ثيللاو ثرحلا نب ورمعو بيبح يبأ نب ديزيو
 نيعمنبا لاقو.حلاص ةقث وه دمحأ لاقو..أمللا نم ناكوكلاملا ههلعوهقيثوتو

 ةنيدملاب نكي ص ىبدلا نبا يلع لاقو .ثيدحلا يف هقوذي وأ لضغي ن أ دح ال ىغبنيام

 نب هللا ديع نب ريكبو ىراصنالا يبو بابش نبأ نم لعأ نيعباتلا راكد
 رصم ىلا ادق جرخ اثيش الام هنم ممسي مل هللا دبع نب دمحأ لاقو ٠ جشأالا
 « هللا هجر سانلا ءاحاص نم نأك ىراخبلا لاقو

 !ىقروك ذمهنعبّطا ردرواحصلاثرامحلا نبأ هيلالب 2 ملا

 حصالا وهو هيلع هبث اهضعب ابك خنلا لصأ يف ضايب ( 0(



 لالب همسأ نم لوا

 ةوالخنب ةرق نب ديعس نب مصع نب ثراحلا نب لال, نمرلا دبع وبأ وه.ندعلل
 يلاذلإ ناكساو ءاملا م ةمده نب دون ف ةيلعت ن ةمحعملا ءاخلا حقب

00 
 ىلا رأزت ن رصم نب رمأيلإ ن نب ةحباط نب أن , ورم 0 رب نابع نن , مطال | نب ةمجعلا

03 

 دفو يلزم اذه لالبو ةئيزم همأ يل اوبن نوين زم مه لاقي روك ذل نايع داوو

 ل ىلا هعطقأو ةرجملا نم سجخ ةنص ةنزم دفو ىف هع هللا لوسر ىلإ

نكس 9 4 تق موي ةنيزم ءاول لمح ناكو ءايلاو فاقلا حتقب ةيلبقلا نداعمأ
 

ثي داحأ ةيناع تتم ىنلا نع ىور ةنس نينامت نبا وهو نيت ةنس فوتو ةرصبلا
» 

 ويأوهبتكلا هذهىف رركم 0 هللالوسر نذؤم حابر نب «لالب# خ8

 نب لالب وربع وبأ لاقيو نيحرلا دبع وبأ لاقيو مركلا دبع وبأ لاقيو هللا دب

 ةالوم ةماحدما هنع هل ىضر قيدصلا رك ىفأ للود ىحبتلا ىشرقلا ىشدحلا محابر

 ادحأواردب دبش ةرحطأ ومال“ !! دق هنع هلل يىفرلالب ناكو. .حمج ىببل
 قدتخلاو

 باذملا لعريصيفىلاعت هللا يف بذعي نمم ناكو يشأ لوسر مم اباك دهاشلاو

مويوتقالابنأ ى امنا ردقت باذماهيلع باتو هب ذعي فلخ نب ةيمأ ناكو
 )١( ردي 

 نونوطي اوناكو همالسإ ربظأ نم لوأ نمو ةوبنلا لوأ ملسأ ن نمث لالب نكو

 ركب وبأ هآرخشا ةا رشا ىدلوم نم لبقو 2ك ىدلوم نم نأكو هلونذعيو هب

 هللا لوسر ىخأو .لجو زع هل هقتعأو مساب ليقو عبسب ليقو يقاوأ سمت

 ناجحا هللالوسرل نذؤي لالب ناكو.حارجلا نب ةديبع يأ نيب نيبو هنيب سلع

 6_0 هللا لوسر قوت الو. مالسالا ىف نذا رم لوأ وهو ارضحو ارفس

 قيدصلا ركب ف أال نذأ هنإ ليقو ىفوت نأ ىلا أهم 9 دابجلل ماشلا ىلا بهذ

لة ماشثلار ع مدقنيح ةرم هنعللا ىر رمعل نأ و هتدم ةنعّْشأىطر
 رثك أ إ كلابرب 

 بلل يل الوسر ريق ةرايزل ةنيدلاىلا ابمدق ةمدق ىف نذأو مويلأ كلذ نم

 هللا ىذر ةباحصا !| نم تاعاس هنع ىور ناذالا ميو نذأف ةباحصلا هنم كلذ

ةماسأو رمع ناو دوعسم نناو ىلعو رمعو قيدصلا ركب وبأ مهلم مهنع
 ديز نب 

 كي اسال اانا

 ردي هلتق الالب نا ةخسن يفو )١(



 نقي زم همسأ نم

 مونع هللا ىضر بزاع نب ءاربلاو ىردخلا ديعسوي أو رباجو ةرجع نبعكحصو

 قتعأو انديس ركب وبأ لوقي نعل ىضر رمع ناكو نيعباتلاراكك نم تاعامجو

 لول لق كي لا لو ر نأ إامو يراشبلا ىسيحصم ىف تيثو ٠ انديس

 سيقع ىراخبلا حبحص فو « ىدينيب كيلمن فشخ تءمسف ةنحلاّتاخد»

 كسفنل ىتيرتشااما تنك نا هنعلا ىضر ركب ىال لالب لاق لاق مزاح أ نبا

 هللاضفو . هللا لمحو ىنعدف لجو زع هلل ىتيرتشااعأ تنك ناو ىنكسماف

 نباوهوةرشع ينال يقونيرشءوىدحإ لبقو ني رشءةنس قشمدب فوت ةروهشم
 نيتسوثالث ن اوهو ىف وليقوامهنءشاىطرركب فأن ر5ناك ليقو ةنسنيتسو عيرأ

 نمريغصلابابب نفدوقشمد برقب ةيرق ايراد لزني ناك ونيعبسنا ليقو ةنس

 قباسنالا ف ىناعمسلا لاقو باجي ليقوايرادب ليقو !هنمئاسك بابي ليقو قثمد

 امو
7 

 باس نفد هنأروهجلا هي هيأع يذلاحبحصلاو طلغ وهو ةنيدملاب نفددن أنْذؤملا ةهجزت

 هةموؤ اكل فكاذصس جدأ رخشأا ىأ لاق نيضراعلا فيفخ الب وط ذيك ةمدالا نرش ءدأ ناكو اولاق (؛)رع 55 93
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 لوفد ن رم ةالومىهو ةرفعابمسا تخأو دلاخ همساخألالبلو وبلا دبع

 « هنعّشاىفر لالب بقعيإو ةرثع

 اضيأ هرك ذو بذيلا ةاك زيف هركذ ركن ةيواعمنب كح ةرع5 لح
 ّء 5 0
 ” ميكح نب هب كلا دبع وبأ وه روزلا ةدابش ىف تادابشلا ف

 نع كور ىرصبلا ىريشقلا ةنكاس ثمحن نم ةانثم ءاب اهدعبو ةاموملا ءاحلا حنفي

 نوبعبات مهو ىميتلا نايلسو نوع نياو ىرهزلا هنع ىور فوأ نب ةرارزو هيأ

 ن

 ةمئ ظل نه قئالخو .ىراصتألا هللا ديع نب دمحو رمعمو ناداجلاو ىروألاو

 .حبحص هدج نعهيبأ نعهدانسإ ىد لاق. هب جت ةقثوهروبجلاو نيمم نب ىي لاق

 تام ريكب نب ىيحم نع ىلعذلا لاقو هصتام خيسألا ضعب شءابم دجو ( 1)

 تامرهز نا لاقو 5 لرمشع ىتامي وأ 5 5 نسع عساس 1 مسأومع | نوعاط ف قكمدب

 ةفرعمهباتك ىف هدنم نالاقو ناسيك باي نفدف لاجرلا باقر ىلع لهو ايرادب
 ها بلحب نفد ةباحصلا

 « ءامسألا بدت ١1ج مر



 يرادلا مك ةعجرت ١1
 0000 لا ااا سلا

 « دنس نوعستو ىدحأ وأ نان ايهاقو نو ىراصنالاو ىميتلا هنع ثدحو

3 05301 5 
 ( ىوقه هةتانسملا اعلا ارح )ب 1 ع 01 ىف م هقثو | ع 1

 نب ةجراخ نب سوأ نب موه هنع هللا ضر يناحصلا 2 ىرادلا م) ب

 يدع نب عأرذ نب ةعزخ نب دوس ليقو ةعيزخ نب داوس ليقو ةزخ نب ديوس

 ىرادلاأ بس نب ورمع نب ىدع نب مخل نب رامثأ نب بيبح نب .ىناهنب رادلا نبا
 اعإو اهريغ هل دلوي ملو ةيقر هتنبب ىنك ةيقر ابأ ىنكي اذه ريغ هبسن يف ليقو

 ىريدلاو ىرادلا ميك لاقيو هللا دبع نب رب همسأو دنع ينأ همال هيخ ال بقعلا

 ىف هيف فالخلا تحضوأ دقو كلذ ريغ ليقو رادلا هدج ىلإ بوسنم ىرادلاق

 اينارصن ناكو مالسالا لق هيف ديعتي ناك ريد ىلإ ةبن ىريدلاو. مل حيحص حرش

 ىور ائيدح رشع ةيناع يني لالوسر نع هكلىور. ةرجحلا نم عسن ةئس رسأ

 ىور قفا لوسرنأ »لس حيحص قر « ةحيصنلا نيدلا د ثيدح ابتم سم

 هريض ابف هكراشب ال هل ةفيرش ةبقنم هلهو ةساسملا ةصق ميع نع

 نبا مهنم ةباحصلا نم ةعاج هنع ىورو و رغاصأالا نع رباك الا ةياور ف لخديو

 مةنيدملاب ناكو نيعبأتلا ن 5 تاعاججو مهتع 5 ىضر ةريره وباو ساو صايع

 ةلبل ماق دجبتلا ريثك ناكو هنع هللا ىضر نامع لتق دعب سدقملا تيب ىلا لقتثا

 اوحرتجا نيذلابسحمأ) ص ىو دجحسنو مكر نآرقلا نم ةيأب حيبصأ ىح

 رمع نذأتسا سانلا ىلع صق نم لوأ وهو سابلو ةئيه هل ناك و. ةب الا(تائيسلا

 0 دجسلا ىف جرسسأ نرم لوأ وهو هل نذأذ كلذ ىف هنع هللا ىضر

 و نايناوص دل ميعت وبأو ةدنم نب هللا دبع ويأ ظافحلا لاقو تلق قاببص الا

 8 ل لاق هسرأل ايش هدج وف ىرادلا امم عابنز نب حور راز رعلا دبع ءنب رع

 يي هللا لوسر تعمس نكلأو ىلب لاق كينكي نم ءالؤه ىف ناك امأ حور

 5 بة هّلابتك الإ ةيلع هفلعب م ًاريمش همعرفأ ىف 4 ملم ءىرمأ نم 7 2 لوش



 ندا تباث همسأن م

 نع هخمرات ىف رك اسع نإ لاق. ىءابلو ةئيه هل ناك و فنصلملا لوقو 'ة ةاسح ةيح

 تبان ع نَعو ٠ هيف هياحصأب ىلصي نأكو مر“ فاأب ءادر ىرتشأ امع نأ سأ

 ردقلاةايل اهنأ ىحر ىلا ةلبللا ف ابسأي ناكف مهرذ ذ فاأب اب ةلد قىرشأ مع نأ

 هيف جرم مهرد فاأب ءادر ىريشا ىرادلا ام نأ نب ريس نأ ن نع ةداتق نعو

 ةالصلا ىلإ 0 الاب ابيف موي ناكف هلا ةاور قو ةاليعلا ىلإ

 ةاغبلا لاتق فر هتحخلا ىف رك هنع هللا ىصر ىاحصلا ا مقرأو :(تباثإ ه١

 أباك دهاشملاو أردب دهش ىوانلانالجعلا نب قىدع نب ةيامث نب مقرأ ْن تباثوه

 ٠ - 5 7 58 5 7 ىلا 34
 قةرشع ىدحإ ةنص ةماعلا مويدهشتساو هلؤم ةوؤزعديشو ع هللا لوسرمم

 هوخأو ةحيلط كرتشا نصح نب ةشاكع هعم لتقو .ةحيلطهلتق ةدرلا لعأ لانق
 قوار هس ثا :ي ٌةورعلاقو ةحبل 2
 لبق هرم هيرلع هللالوسو ثعب رعبزأ! نب ةورعل 2 ْم 1

 2 ىعئاشلا لاق هيو لو اللا باوصلاو ابيف بسب بعل 8 اف تباث محريمأ دل

 عاطقإلا باب فبأي !١ رو دم لاح ٠ نب ضيأ ني كيعس نإ 4 تباث) نك

 « ديعس نيحرف هيخأن نبأ هنعيكورو هيبأ وع ىور ت

 ملخلا] وأاهنم مضاوم ىف رركت هنعشا ىضر احصلي (تباثل هم

 لاقيو نهر لادبع وبأ وه. ريسلا بانك نمؤك احح لع ةملقلا ل عأ لوؤتةلثسمو
 كلام نب سيقلا ءىرمأ نب ريهزنب كلامزب سامثنب سبق نبت بأن دهم :

 ىراصتالا جرزؤخلا نب ثرحلا نب جرؤخل رلا نب بسمك نب ةبلعث ن

 هلا لوسر بيطخو راصنالاسيطخدل لاقيو مهر ثنب دنمدمأ . ىندلل و
 , لسم حيحص ىف تبث ص نال لوسروم دعاشلانم اهدعبامو ادحأدبش ّط

 ىف ٍتبثو أبلعأ نم هنأهربخأ و ةئلاباذه سيق نبتباث رشب لع هلل لوسرنأ

 6 سف نإ تبا لجرلا من ل لاق هلل لوسرزأ حييدحص دانساب ىذمرتلا



 ءاس الا بيد ١٠

 بتك ىف روهشمو 5 رشع ىدحإةنسانعّللا يف ر ركب ىأ ةفالخف ةماميل موي دبشتسا

 هللاقذ همام ىفاتب الجدع ةلجرامذخأفةسينن عردهيلعناك دهشةساا1 هنأ ى زاغملا

 ىمأ - تاتق ىف 1 ةميضت اح ادهلو# نأ كاياف اف ةيصو كيصوأ نأ ذيرأ ىلا تباث

 ىف نيس سرق ةئايخ دنعو سانلا ىمقأ ىف هلزنمو ىعرد ذخأت لجر ىبرق

 اهذخ يلف ثعبيلف هرفادلاتتأف لحر ةمرجأا قوفو ةمرب عردلا لع انك دقو هّلوط

 اذك نبدلانم "لع نأ هنع نا ىصر قيدصلا ركب ىبال لتقف ةئيدملا تمدق |ذاه

 ىلعاهب ىتأت عردلا ىلإ ثءبف ادلاخ لجرلا ىنأف نالفو رحق.ةرنم نالفو اذكو

 ادحأ لعل الو اولا هتيصو زاجأف هايؤرب هنع هل ىضر ركب ايأ ريخأو فصو ام

 هيرك دام نأ 4 لعاد دنع هلا ىصر تبان ريغ هتيصو تزيجأت هيوم دعي ىصوأ

 هركذ ىذلا باوصلا رم سيق نب تباث وه ةعلقلا ةلأسم ىف روكذلل اتباث نأ نم
 ءأو ىزالاو ثيدحلا بيتك هيلع ترهاظتو ةفاك ءاملعلا
 3 شياب هلأ  ةيط لوق امأ و ىراغما 0 سم ا لا ال

 هر ا هلمح ام ى ىردأ امو هيف ةلي>ال حرص طاغت كاحضلا نب تباث

 نبةبلعت ىحوأو وهةعجاةئ ةنيق مهبابقسبديلافرو كَ! (كيامى.أ نتيلعث) 011

 ل راب ب83 انةظبرق ىبدج ماما ىف د دل ٍى ٍضرقلا كلام ىن

 هزه موو اذ دم 0 8 / كأ] .باع هنئاويص
 ةمح صور ايع راخز اعنع هللا ىضز رب 22 باطخلا ارد مسوق هيرلع

 ه ىراخببلا هل ىور ىراصن الا ديعس نب ىحيو كلام وبأ هنباو

 قوريسلا ف رصتخلافروك ذم هنء هَللاىضر ىباحصلا(لاثأ نب ةماك) هه

 وهتك كلا ءاذا'فينختو ةزمم لا مضي لاثأ نب ةماع وه ةمذلا دقعرخآ ىفو هيفبذولا

 لؤدلانب 3 امن نبعورب نب ةيلعث نديبع نب ةحلسمن ناهمنلا نب فالخ الب فو رصم

 هقلظأ 9 ع هللا لوسر هرسسأ ةماميالهأديس ىماعلا ىننحلا محل نب ةئينح نبأ

 طق ةعاطلا نم جر خالو ةماعلا | لهأ نم دترا نم عم دتري لو همالسأ نسحو ملسأف  0عال ١

 « هلع هللا ىضر

 لاقيو هللادبع وأ وه هركذ رركت هيي هللا لوسر ىلوم (نايوث) 5



 ةنكاس ميج 5 ةمومضع ةدحومب ددجي نب نابوث _ءرجرلا دبع وبأ
 ةارسلال هأ نمىمشاهلا ردحج نب!لاقبو ةمومضم ىلو الا ةرركم ةلمهم لاد من

 هأرتشأف ءايس هباصأ ناملا نه ليثو ريمح نم هنأ ليقو نميلاو ةكم نيد عضوم

 ' يطعن لوسر فوت الف رفسلاو رضحلا ىف هعم لزب ملو هقتعأق تضعها لوسر

 ةنسابي ىفوتو اراد اهب ىتباو صد ىلإ لقتنأ مث ةلمرلا لزتف ماشلا ىلا جرخ

 ةئام 7 هللا لوسر نع هل ىور نيسمخو عبرأ ةنس ليقو نيعبرأو سخ

 هنع ىور ٠ ثيداحا ةرشع |هنم ملسم هل ىور .اًيدح نورشعو ةميسو ثيدح

 يطل وسرت معمسلاق ناب 5 نع مس حيحص فاني ور نيعباتلاراك نمتاءامج

 ةجرد أهم هللا كعقر الا ةدجس ُّ دجست نا كنأف دوجسلا ةرثكب كيلعد لوي

 «وةئيطخ ابي ٌتلنع طحو

 وبأوهفنملاحسم ىف رصت#لا ف روك ذم ىعالكلا ديزي نب 4 روث ) 51/

 ىماشلا ىحرلا لاقيو فاكلا حتمي يعالكلا دايز نب ديزي نب روث دلاخ

 ردك_للا ندمت و ىرهزلاو مفانو ءاطع مهتم نيعباتلا نم تاعاتج مس ىعخا

 ةنديع نباو ىروثلاو كالامو راس نب قاحسا نب دمحم هنع ىور نورخاو

 ىح لاق. هيلع ءانثلاو هقيثوت ىلع اوقفتاو ةعاالا نم قئالخو كرابملا نباو

 5 دم لق تيأر نم دبعأ وه عيكو لاقو: هنم قثوأ ايماش تيأرام ناطقلا

 » ةنس نيتسومضب نباوهو ةكامو نيسدعو ثالث ام سدقملا تدل تام دق

 ميلا فرح

 ةالص ىف بذبلا ىف روكذم يعباتلا ديز نب 4 رباج) 4
 ىرصبلا ىدزألا ديز _نرب راج ءاشمثلا وبأ مامالا وه ديعلا

 مينع هللا ىطر ىرافغلا ورمع نب مكسحلاو رمع نباو سابع نبا عمس يبات

 وهو هتلالجو هقيثوت ىلع اوقفتاو مره نب ورمعو ةداتقو رانيدزب ورمسهنعىور

 لاق سابع نبأ نع ءاجو هب درغتي بهذم هلو مهئابقفو نيعباتلا ةعأ ىف دودعم



 ءامسالا بيدهم 1١

 دم لاق 5 باتك نع الع مهعسو الدب ز نب راج لوقب ةرصبلا لعأ ذخأ وأ

 دعس نب دمت لاقو. نيعستو تال ةنس ىوت يراخبلاو ىلع نب ورمتو لبنح نأ

 ةئامو راعبر رأس ِ هأ لاقو. ةلامو ثالث ةئيس

 لاقيو هللا دبع وبأوه وركن هن هنعْشا ىضر ىناحصلاةرمسنب ( رباج) 5م

 نإ بيصح نب باير نبريجح نب بدنح نب ةدانج نب 5 ةرمس نب ماج دلاخ وبأ

 نب نزاوه نب 05 نب ةيواعم نب ةعصعص ْن رماع نبا نيسلا مضو دملاب ءاوس

 نب رازن نب رضم نب ةلميملا نيم أي ناليع سف نب ةقفصخ نب ةمركع نب روصنم

 نع هل ىور اهنع هل ىصر ناوادص هوباو وهو ىلاو 3 .ناندع ني دعم

 لع لسمو ىراخم 0 قفا اًدددح نوءرأو ةدسو كثبدح ةئام تم 7 أ لوسر

 مونم نيعباتلا نم ت تاعاهج هلع ىوز. اثدح نب رشعو هنالك مم درقناو نيش دع

 يانيور 8 نيكدو تس ةنس قول ىى لاو 5305 نب رماعو ريع نب كاملا كيع

 ع ا لوسر عم تيلص دقل هللا لاق ةرمس نب راج نع سم جيحص

 ان ةالص أ نم رثكأ

 5 در فادصلا» 50 ١1و
 وع.رركتاعنعهللا ىضر ىناحصلان بأ يا تل ١ كن ةللأ فق نب * راج 1 دمي

 تنور ن هللا ديع نب راج دمع وبأ ليقو نهج رلأ دبع وبأ ليقو هلا ديعوبأ

 نري كنب دعس نب .ماللا ريسكب ةماس نب داوس نيورمع نب ءأرلاب مارح

 نب مثشج نب قوف ءادثلا ءاتلاب ديزت نب هلمرملا نيسلاب ةدراس نب دسأ

 نيراكملادحاوهو ىندملا ماللاو نيسلا حتفب ىملسلا ىراصنالا جردزألا

 ةلامصحو ثيدح فلا ىور ٠ لسد هل أو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةياورلا

 قراحبلادرفنأو اًميدح نيتس ل عابنم اسمو ىراخبلاق هنأ ادي دح نيعب رأو ثءيدح

 ىقأو لعورمو ركب يأ نعىورو نيرشعو ةتسو ةنأع لسمو نيرشعءعوةتسب

 نم تاعامج هنعيو ر. مهنع هلل ىضر ةريرهىنأو ديلولا نبدلاخو ذاعمو ةديبع

 دعي ينأ نبلاسؤ ءاطعو رفابلا دمتو ةماسوبأو بوسملا نب ديعس مهن م نيعباتلاةمأ

 هيقائمو قئالخو يعشلاو رهزااويأو ردكنلا نبد#مو دهاجتو رانيدنب ررمععو



 1 ءاممالا بيد

 ” لاقذ دبرثام للادبعايلاقو هماكو ىلاعتهللا هايحأ دحأ مويهوب ادهشتسا .ةريثكا
 رياج نع يراخبلا حيحص ىف تبدو ٠ ىرخأ ةرم دهشتساف ايندلا ىلا مجرأنأ
 ريغ هةعضو مويكوماذاذ روشأ ةتسدعب هنو رح أ 1 مم لجرعم دحأ موبىفأتافدلاق

 ةزشع عست ع هللا لوسر عم توزغ لاق ل نعم حيحص و تنلو هنذأ

 لوسر نع فاخنأ مدحأ مويحلأ أ لتقاملف ىأ ىهنم ادحأالو اردبدبش ألو ةوزغ

 دبع نب رباج نع ثععبلا ناثك ىف ىراخيلا حيحص قو . طق ةوزغيف ع هللا

 ثالث ةئس ةنيدملاب رباح وت .ةيقعلاب رادصأ نمىلاوى أو انأ لاق هنعْشا ىضرهللا

 يضر ةنسا نيعسو مير أ ناوهو نيتسو ناع ليقو نيهبسو ناع ,ليقو نيدرسو
 . لسمو ىراخلا ىحيدص ىف انيور هرغرخأ ف هرمي بهذ ناك و. هنعمللا

 مويلا متنأ » ةيبيدحلا موي يحلم هللا لوسر انل لاق لاق هللا دبع نب رباجنع
 رصبأ تنكح ول رباج لاق ةلامبداو !نلأ انكو © ضرالا لغأ ريخ
 نبرباج وف بتكلا هذه ىف رباج قلطأ ثيحو ةرجشلا ناكم متيرال موهلا

 ه هديق ةريس نبا دارأ اذإو هللا دبع

 باب ىف بذيملافزوك ذمهنع لأ يضريأحصلا رخص نب هرابج # هه

 ّنادبءوب اوهوءأر هرخآو ةدحولا ديدشتو ميجلا حطب وه مومأملاو مامالا فقوم
 ةءلس نب بمك نإ ميع نب ىدع نب ديبع نب ءاسنخ نب ةيمأ ن رخص نب رابج
 دبش دعس نب دم لاق ىدملا ماللاو نيسلا حتفب ىهلسلا ى راصن ألا ماللا سكب
 لوسو ىبنآو لاق ةاورلا قاغتاب راصن الا نم نيعبسلا مم ةبقعلا رخص نب رابج
 قدنحلاو ادحأو اردب رابج دهشو لاق دوس الا نب دادقما نيبو هنيب هَ هللا
 رييخ ىف اجراخ هثعبي 0 هللا لوسر ناكو كالس : !لوسروماهلك دهاشملاو

 هلو نيثالث ةنس ةنيدملاب يفوتو ةنس نيثالثو نيتنث | نبأ وهو أردب دبشو لأق
 « ةحيحص ىف ملسم هاور بذهملا ىف ةروك ذملا هتصأ ثبدحو بقع

 .تيتاومفروك ذ ذم يلع بلع نيلاعلابرلوسر ميركلا كاللا(ليريجإل 1 ا



 مالسلا هيلع ليريج ةمجرت 1

 ةاكزلا بابلوأ ىفو ةضورلا نمو اهنم ةيصولا ىفو طيسولاو بذبملا نم ةالصلا

 قيلاوجلا نباو ىرابن الا نبا نهاكح تاغل مستهيفةهاولاومارحالا قو بذبملا نم

 ماللادبدشنوةرودكم ةزمهو ميملاحتفب ل 'ربجواهحتفو ميلسأ سكب لير بجو ليريج

 ءارلا دعب ةزمهس ليئربجو فل 'الا دعب نيءايب ليباريجو .اي اهدمب لئاربجو

 حقب نب رج و نب رججو ءارلاو ميجا تقوم ماللا فيفختوةزمهلا رسكي لئريجو ءايو

 اهريغو ىرهوجلاو محلا بحاصو نيرسفملا نم تاءامج لاق اهرسكو ميجا

 لاقو لأو ليإىلإ انيضأ نامس!كيموريج نأ ليئاكيمو ليرهج ىف ةقالأ لهأ نم

 هللا دبع هريدقتف دبع ةينايرسسلاب هانعم كيءوريجو ىلاعت هلل نامءا لأو ليأو

 لأو ليأ نأ ايهدحأ نيهجو نم أطخ هولاق ىذلا اذه ىسراقلا ىلع وبأ لاق

 ف رممالا رخآ فرص ' كلذك ناك ول هنأ ىتاثلاو ىلاعت هلا ءامسأ يف نافرعي ايل

 ىلع وبأ هلاق ىذل ذلإ اذهو هللا دبتك ًادبأ ارورجم هرخآ ناكلو ةيبرعلا هوجو

 سومانلا هل لاقي ليريج نأ 4( معاو )ل هل لصأ لاب هومز ام ناف باوصلا

 000 يبحاصس ومانلا ةغلثأ لهأ لاق . ثعبملا ثيدح ىف نيحيحملا ىف يدب اك ن والاب
 اة سسحلل 8 نلوملاب

 كلو هرمأ ناب ىلع هعلطي ىذلا لجرلا رس

 هل !! م1 نأ
سلا هيلع لب ربح ةبئرم مظع ىلع 2 لت الدلا ترهاظت دقو. ٠ رشلا ريخ بحاص

 مال

 امل اقدصم هلل نذابكبلق ىلع هلزن هناف لي رجل ًاودع ناك نم لق ) ىلاعت هللا لاق

 رد ف

 ضو.ساجخلا وريلا ريش يحاص ص ومانل

 ليريجو هلسرو هتكنالمو هلل اودع ناك نم نينمؤملل ىرعشزو ىدهو هيدي نيب

 هي لزن نيملاعلا بر ليزغتل هناو ) يلاعت لاقو ( نيرفاكلل ودع هللا ناف لكيمو

 تاب“ الأ ( ىوقلا ديدش هلع ) يلاعت لاقو . ةيآلا ( كيلق ىلع نيم لأ حورلا

 ةردس دنع ىرخأ ةلؤن ءاردقاو) ىلامتلاقو .مالسلاهيلعلي ريج ىوُقلا ديدشب دا رملا

 ةلاهس هلدتروص ىلع يني ىنلا» أ ارقروهجلالوقأذهليريج ىأردارملاةي " الا ( ىهشنملا

 معاطمنيكمش رعلا ىذدنع ةوقىذ ميرك لور لوقا هنا) ىلاعت لاقو نين رمجانج

 تبثو (نينضب بيغا!ىلعوع امو نيبملاقف الاب ءآَردقا و ن راجع ميحاص امو نيمأ



 ١6 ءامس الا بيدهم

 هءاج تقنع ىنلا نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ثعبلا ثيدح ىف ملسمو ىراخبلا

 ةيناث هطغ م أر أ لاقف هلصرأ م هطغف هذخأف ءارع راغ ف ديعتي وهو ليريج
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 ىلح ىلح يذلا كيز مس ارثأ ؤلاأق 2 كلذ ىلثم 4ك | لو ةثلأت 00

 م م حيحص قو# م ملام ناسنالا لع لع قلاب مع ىذلا مك الا كيروأر دا قلع

 هلهتروص قليربج ىأر لاق (ىرخأ ةلزن هآر دقلو )ىلا هتشالوق قدوعس ننأ نع

 دقاو)ىلاعت هلا لقب ملأ اهنع هللا ىضر ةدئاما تلق لاققو رسم نعو. حانج ةلاس

 لأس ةماالا هذه لوأ انأتلاقن ) ىرخأ ةلؤزن هاردقاو) ( نيبملا قف الاب هآو

 رغ ريغ ايبع قلخ ىتلا هتروص ىلع هرأ ل لبريج وهاعإ لاق ع هللا لوصر كلذ

 قو.ضرأالاو ءامسلا نيبام هتقلخملظع اذاس ءامسلا نم اطببنم هتبأر نيترما نيتاه

 يد م)لاعت هلوق اهنع هلا ىطر ةشئاعا تلق لاق اضيأ قو رسم نع لس حيحص

 ةروص ىف هينأي ناك ليربج كلذامتإ تلاقف ( ىلدأ وأ نيسوق باق ناكن ىلدت

 كيو ( ءامسلا قفأ دسف هتروص ىه ىتلا هتروصف ةرملا هفه هاتأ هناو لاجرلا

 0 هللا لوسر لأ ماشه نب ثراملا نأ ةثئاع نع لسمو ىراخبلا ىحيحص

 ىنيتأي انايحأ » تع هللا لوسر لاقف ىحولا كيتأب فيك هللا لور اي لاقق

 لثمتيانايحأ لاق امهنع تيعو دقو ىنع مصفف لعودشأ وهو سرملا ةصاص لثم

 ىف ىجولا هيلع لرمي هتيأر دقاو ةشئاع تااق لوقيام ىعأف ىنملكيف الجر كالا ىل

 مطقلا عقلا ةغلل لهأ لاق هاقرع دصقتيا هنيبج نإو هنع مصخيف دوبلا ديدشلا مويلا

 ناك لاق سابع نما نع اهيحيحص قو ٠ دوعي هنأ ىلع ىنقراغي هانسموةلابأ ريغب

 ليربج هاقلي نيح ناضمر ىف نوكي ام دوجأ ناك و سانلا دوجأ تي هللا لوسر

 ريخلاب وجأ يفت هللا لوسراف نآرقلا هسراديف ناضمر نم ةليا لك ىف هاقلب ناكو

 هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع ىراخيلا حيحص فد « ةلسرلا حبرلا نم

 انروزلامم رثك !انروزت نإ كعنجام 0لي رجل ل رحاب رءأب الإ لت امو ) ت م كأنو كعاامو ا

 7-0 ىلا لاق » لاق 7 نع ىراخبلا قو ) انفلخ امو اندبأ نيام هل كبر

 (مامسالا بيذهت ١ ج اكمز



 ىباحصلا معطم نب ريبج ةجرت 1
 ءارسالا ثيد_> ىف نيحيحصاا فو « كمم ليرعجو م وأ ميجها د ناسا

 ىف حتفتسا ليريج نأو عبسلا تاومسلا ىلإ لب يجو لع هللا لوسر دوعص

 ه« حتتيف دمم لوقيف كلمم نمو لاقيف لبربج لوقيف !ذه نم م لاقيف امس لك باب

 هبحأف انالف يحأ ىلإ ليريجاب ىداث !دبعبحأ اذا ىلاعت هللا نأ 9 حيحمملا قو

 لهأ هبجبف هوبحأف انالف بح هللا نأ ءامساا ىف ليريج ىداني مث ليريج هبحيف

 ةقلعتلا ةحرحصاا ثيداحأالاو « ضرالا ىف لوبقاا هل مضوي ُ ءامسلا

 سو الآو هيلع هللا ىلع ى جلا ىلأ ام ناكو ةروردم ةريثكص ليريج لضف ماقعب

 ضايب ديدش لجر ةروص ىف ءاج نيح ةباحصلا هتأرو ىلكلا ةيحد ةروص ىف

 7 ىنلا لأ فدحأ هفرعي الو رقسلا 2 هيلع ىوب ال رمشلا داوس ديدش بايثلا

 جرخ 9 اهتراماوةءاسلاو ناسحالاو مال.الاو نامالا نع هنوعمسيو هنورب مهو

 < ميد مساعي 6 انأ ليريج اذه حكام ىالا لاقف » ءودجي رف لاحلا ىف هوبلطف

 ىبنلا نأ سابع نبا نع ىراخبلا عيحص ىو ٠ نيحيحصلا ف ثيردحلا اذهو

 يىفو <« برحلا ةادأ هيلع هسرف أ وب ذخ | ليريج اذه د ردب موي لاق حل
 هيرلع

 وود نتا! كيس لآ مجو او 115 اهل :ءهللا يفر ةشئاع نَع عراخ لإ ا م هارص - :ء أ تر ٌةكناع .ع ىيراخ

 لال اذ دائما ١ "عائد دق لان ا دج هانأ ١ جغأ ء سال لا
 دي ر 53 ءانعضوام هللاو حالسلا تعضو قم لاقل لج راج 5 2 و2 ريالا

 قو « مهيلا هيلع ىنلا جر ل ةظبرك ىنب ىلإ هديب راشأو ان

 منغ ىبب قاقز ف امطاس رامغلا يلإ رظنأ ىفاك لاق كلمن سأ نع .ء ىراخبلا

 « ةظبرك ىنب ىلإ يلي ىنلا راس نيح ليربج بكو م

 .بذهئاورصتخلاف رركت هنع هنع هلل ىضر ىلاحصلا مصطم نإ 4ريبجإل ٠١)

 نب ىدع نب معطم نب ريبج ىدع وبأ لاقبو دمحم وبأ وه نيعلا سكب مهطمو

 رسأ ليقو رييخ ماع لبق ملسأ.ىادن دئلا ىلفونلا يثرقلا ىدق نب فانم دبع نإ لفو
 لسمو ىراخيلا قذتأ اثيدح نوتس 0 هلأ لوسر نع هل ىور كم حتف موب

 درص نب ناملس هنع ىور ثيدسح لسمو ةثالث ىراخبلا هرثثاو ةنس يلع



 ١و ءامسالا بيدهم

 رييزلا لاق نورخأو بيسأل نب ديمسو ريبح انبا دوغو مقأن هاناو ىنادفلا

 لاقو .نيسمخو عبرأ ةنس ةنيدملاب ىفوت ءمهماداسو شيرق هاملع نم ناك راكب نبا

 - نيسهحو عست 00 ةينك نبأ

 بدبلاورصتخملا ف رزكت 4 هّلاىذريناحصلا 5 كيع نإ ة«ررج) 01 ٠ 1١

 ىلجيلا ةيلعت نا رعت ند تالأام نار: اح نب هللا دبع نب رج ورع وبا وه

 دلو مأ ةريشعلا كوش نا بهض تنب ضد ةليحوب قوكلا نيتلميملاب ىصعالا

 اج قوتو ايديك رثىلإ لوم 2 ب ةفركلا رب هرج أزل ٠ ءابيلا اوين شا !رأ نيراسعأ

 لع اهم اًمدنا تثيدح ةثأام تر و ثا لوسر نع هل فور نيهحو ىدحإ هلع

 نب سيقو فلام نب سا هنع ىورو.ةتس مسمو ثيدح ىراخبلا درفناو ةيناع

 .نورخاو را رج وب رذنملاو مهارأو هللا كيم ةثالثلا هونبو ىعشلاو مزاح ىلأ
8 3 2 

 ناضمر روش ف ةرجطا نم رشع ةئدم 7 ىنلا لع رح مدق ةبدتق نءأ لاق

 هذه فسوب ريرج لوقي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ناكو لاق رلسأو هعيابق

 بضخو اعارذ هلدث تناكو ريعبلا م دس ىلإ لص اليوط ناكو لاق هاشم ةمالا

 ر زجلاب ماقأو ةيواعمو الع لزمعأو . هح أ اذإ ايل تهأو ليالاب نأ ردعز هلي

 ىحيحعص ف اهور . ةنع يئاعت ثا ىفكر نيسد#و 0 عبرأ هس يفوت ىح اهيحاوت ووو

 - تاقف ىمدحعي ناكذف ر 07 َق رار عم م تجرخ لاق سا 3 نَم مو يراخ 0

 الأ تيل 1 ءايشأ قفتي هللا لوسرب منصت راصنالا تيأر ىنا لاقف لعفت ال هل
 أ

 . ايهيذع ا ىكر سنأ نم رك أريرج ناك و.ةيمدخ الإ مول ادحأ بحصأ

 ةالصلا ماقا ىلع فتي هللا لوسر تعباب لاق ريرج نع امهبحيحص ىف انيودو

 لوسر ىبجح م لاق ريرج نع امريحرحص قو.ملسم لكل حصنلاوةاكزلا ءاياو

 تبثأ الوأ هياتوكشدقا و ىعجو ىف مست الإ ىقآر الو تداسأ ذنم لتي لإ

 قو ة ايدهم ايداه هلمجأو هئرت 0 لاقو قىرذص 3 مليت ب رسغ) ليلا ىنع ع

 ف تصنختسأ عادولا ة هةدورح ف لس ىنلا ىللاق اذ لاك برج نع اهريديحص



 بلاط ىتأ نع رفمج ةهحرت 834 ١

 هل لاقي معلش توب هيلاهاحلا ف ناك » لاق رارج نع امييححص قو 6« سانا

 ىذا نم ىح رع تنأ له يس 5 هلل لوسر ىل لاف ةين اهنا ةيمكلاو ةبعلخلا وذ
. #2 

 هك رسل سقم 1 وش أاسراف نيس وم ام قى ملأ ترغنذ 1 أ هلأ ج2 3

 لاق 5 ةياور قو سه الو انل اعدف هان ر يخاف مانيتاف مهدنع اندحو نم انلثقو

 لوسردل ربفءرشوب الجو يع هلل لوصر ىلإ ريرج ثعب م رانلاب اهقرخ قلطلا

 اهتاقرطتسمنموةريثك هبقانمو «تأرم سمخ اهلاجرو سمح ليخ ىلع مع 0 لل

 ةثاعبرا ىواست اهمأ ليختف ريرج اه رف مهرد ةثاملثب اسرف هلك و هل ىرتشا هنأ

 لاقت ةئامسمح ىواست اهنأ ليت من معن لاق ةئايعبراب اهعببتأ اهبحاصت لاقف

 اهارثشاف ةثاعاع مث ةثايعيسم ةثامسىواست اهنأ ليخم مثمعن لاق ةثامسمخم ارعيبنأ

 هت هحخ هلل ىكر ةثاعامب

 روك دم هنعهللأ يضر باطلا كبع ن فائمديعبا ظ ىتأ ْن (رتمجإ) +١ مه

 ف طرشلاو ةيزعتلاو ديعلا ق رييكتلا باب ابتم بذهلا نم مظاوم قو رصّتخلا 3

 نيحانحلاوذرايطلا ىمشاهلا بلاط ىنأ نب رفعج هللا دبع وبأ وه ةناضحلاو قالطلا

 ةشيملا ىلإ رجاهو مالسالا ىمدقتم نم ناك داوحلا وبأ داوملا نيترجملا وذو
 كانه فسم نوماسلا يفتراو هللا همر ىشاجنلا مالسأ بيس ةياحصأو وه ناكو 030 0

 تب ءاممأ هتجوز همم ترجاهو ل ىف مثريمأ رفعج ناكو هب اودضتعاو

 ضرأب مالسالا ىف دلو دولوم لوأ وهو رقعج نب هلا دبع كانه هل تدلوذ سيمع

 هلوقومرم ةروس هيلع هتءارقو هب هعامجأ لوأ ىف ىشاجنلا عم رفعج ةصقو ةشيحلا

 نم مدق مث فورعم روهثم هل ىرج امث كلذ ريغو يلاعت هللا دبع ىسيع نا مت

 ق اوءاحو كانه مالسالا ف لخد نمو نيرجاهملا نمديحص نمو وه ةشيحلا

 موس د ابنم مهل ميسأف ر رميح ع هللا ل لوسر ىف لع اومدقف رحبلا ىف نيتتيفس

 نكس 3 ةروبشم ميحصلا ف مهتصق ثيدحو نيني فشلا لعأ ريغ اهتم 3 م نأ

 وه دودةساف ةثراح ئر ديز لقإ 2 م ةوْرَع شح لع في 7 ىنلا هرم 5 ةنيدملا



 ١ ءامسالا تيذدهل

 هبلازص ل : 00 2 0
 ع هلأ لوسر هتاقوب ريخأو ةرحم ا نم ناع ةئدم يلوآلا ىداح 3 ابفدبزو

 اودحوو هلرافقت_سالاب نيمسملا رمأو ل رففتساو هئاكو لاح ةئدلأ ىف رعذملا لس

 ذ نيو اعيرأ دش هةحيحص ىف يراشبلا ىدر 0 * همدقم ىف في 5305 ؛ ةبرسغ

 ىفاندجووىلتقلا ىف هاندجوف ارفمج انسعلا ةتوم ةوزغ ىف تنك لاق رمع نبا نع

 هب تددعت اضيأ ىراخبأل ةياور ىفو . ةيمرو ةئمط نم نيهسنو أهضب هد_سج

 نب ديز هيبحاص ربقو هريثو هربد ىف ءىشاهيف سيل ةبريضو ةنعط نم نيس

 تيب نم نيتاحر مو ىلع ماشلا نم ةئؤم ضرأب رووثم ةحاورنب هللا دبعو ةثراح

 هدنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع ىراخبلا حيحص ىف انيور ' ميلع هللا ىفر سدقللا

 انب بلقني ناك هنع هللا يضر بلاط ىفأ نب رفعج نيكاسملل سانلا ريخ ناك لاق

 اهقشيف ءىش اهيف سيل ىتلا ةكعلا انيلا جرخيل ناك نإ ىتح هتيب ىف ناك ام انمعطف

 رفعج نبا ىلع لس اذإناك رمع نبا نأ ىمشلا نع ىراخبلا حيحص فو .اهيفام قءلتف

 هادي تمطق هنأ ىراخبلا ريغ ىف ءاج نيحانملا ىذ نا اي كيلع مالسلالاق

 ىلاصت هللا وضر ةريره ىلأ نعو .ايهب ريطب نيحانج هل هلا لمجةتوم ةوزغ موي

 ءاور « ةكتالملا عم ةئكلا ىف ريطي | رفمج تبأر د في 0 + هللا لوسر لاق لاق هنع

 «ىباخو قاخ تو ل رفعجل لاق يشع ى للا نأ 9 تيثو فعض هدانسإ فو ىذمرتل

 نينس رشمب هنع هللا ىضر لع نم نسأ رفمج ناكواولاق ة روبشم ةريثك هقانمو

 رشعب ليقع نم نسأ ىلاط ىأ نأ بااطو نينس رمثعب رفعج نم نسأ ليقعو

 اهجوزت ةيمشاه لوأ ىهو فانم دبع ن مشاه نب دسأ تنب ةمطاف ميمأ و'نينس

 هللا لوسر نمز يف تيفوثو ةنيدلا ىلإ ت رجاهو أبنع هلا ىضرئاسأو "ى مداه

 هقلأ اضع

 ءاممأ ن 0 ةنالك رذعج دالوأ نك مركي نو اهربق ىف لزنو اهيلع يلهو 1

 ناكو نيمجأ مولع 4 ثا ىضر هيوخأ ن ررد هل دبعل بقةعلاو نوعو ددتو 4 هللا دع

 © ةئع هلل ىضر كأذ ريغ لوقو ةئس نيعبرأو يىدحأ يوت موي رفمجل

 تامل قلرم رم ىفروك ذههعَّشا ىض را قداصلا د نب رفعج## 9 0“



 باماح نب ثراحلا ةمجرت 55

 مامالا وه .ريجالا نيمصت بابقو عوطتلاةقدص ر آ ف بدها فو تادابشلافو

 هللا ىضر بلاط ىأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع ني دمع نب رثهج هللا دبع وبأ

 ركب ىف أ نب ىدهخ نب نب مساقا ١ تب نا مم ةمأ .قداع ىف يمس مول

 ْن دحر ءاطعو مقانو دمت نب مساقلاو هب هيأ نع ىور . مهنع 5 ىضر قيدصلا

 نانايقسلاو كقامو ىراصنالا ىبحيو قحسا نيدحدنعو ىور. .مريغر ىرهزلا و ردكنملا

 هتدايسوهتلالجو هتءامإ ىلع اوقفتاو. نورخ1و ناطقلا ىو ةيعشو جب رجنباو

 ةلالس ن مهنأ ثملع دمحم نب رفعج ىلإ ترظن اذإ .تنك مادقال ىنأ نب ورمع لاق
 « ةثامو نيعب رأو نام ةنس فوتو نينامتةنس رفعجدلو هم رات ف ىراخبلا لاق .نييبنلا

 ١ ةلمهلأ 1 ه ف رح )

 ةدايشلا ف بذوملا فر وكذم هنعشا ىضرىاحصلا_طاح ني(ثراحخلا) /
 رمهم نب ثرالا نب بطاح نب ث راحلاوه .ةقرساا باب فو ناضمر لاله ىلع
 56 ةمكاق همأ 0 ىلاو رجلا ىثيرقلا ممجنب ةفاذح نب بهو نب بيبحنإا
 ثراحلا ناكو بطاح نب دم ه وخأو وه ةرجهلا ىف ةشبملا ضرأي دلو للجملا
 هلاق اذكه نيتسو تس ةنس 4 ىلع ثراحلا ريبزلا ن هللا ديغ لممتساو  نسأ

 قاحسإ نبأ لاقو.مهريغو ربلا دبع نب ر عءوبأو راكب نب رييزلاو ىلكلا نأ
 نب ثراحلا نأ هدنم نب هلل دبع وبأ نظو .حصألو لاو ةشدملا ىلإ رجاه هنأ
 أ فلخت-او اهدرف ةبابل وبأو وه ردب مولي ىلا مم جرخ اذه يطاح
 هدر ىذلا امنإو اولاق اذه ىف هوطلغو امبمبسب الل برضو ةنيدللا يلع ةبابإ
 يل!( يراصن الا ةيمأ نب ديبع نب ورم نب بطاح نب ثراملا 6-0 ينل

 ىسو
 ىص. وهو ردب دعت الإ ةنيذلأ مدقي 5 ةشيملاب دلو ىح# ىث رقف لولا ام أو

 - نسح انس! دوادوبأ هاور وسد كبادح بدلا ىف روك ذملا هثيدحو ملعأ ناو



 وبأ وهقراسلا مطق ىف رصنخلا روك ذم نمحرلا دبع نب (ثراحلال
 بيزذيأ نبأ لاخ يندملا ىرماعلا ىشرفلأ نمر ديع نس ثراملا نمحرلا ديع

 جز / ١ فيع 145 1 006 1 بلا ا
 ر هه 7

 1 مآ هي
 ىحر رمح نب هللا دبع ىببأ هز وملاسو ََن :, 2من هيه مبا ماهل 0

 .هريغ هل ىوارال لاقي دمحأ وبأ 3 املا لاق .بيؤذ ىأ نياهنع ىور هنع هلل

 « روهشم وه نيمم نب ىبحن لاق

 ةيضق الا لوأ ف وندبلا ةلافك ف بذبلافروكذم برضمنب (ةثراحإللا

 اضيأ اهحتف ىعلقلا ىكحو.ءارلا رسكو ةمجعملا داضلا حتدو مجمل مظب برضمو

 باطخلا نب رمع عمس ىعباتلا ىف وكلا يدبعلا برضم نب ةثراح وهو طلغ وهو

 لاق: مهنع هللا ىضر مهريغو ًارابعو ىرعشأالا ىسوم ايأو دوعسم نباو ايلعو

 « ةقثاوه هريغو نيمم ند ىب

 ءاتلاوةدحوملا ءابلا تغب هنعاللا ىذر ىناجصلا ةعتلب أ نب عبطاحإلا ٠

 ريسلا باتك ىفو رصتخلا نم مضاومفف روك ذم ةنك اس مال امهتيي قوف ةانثلا

 نريمع نب ورمع ةعالب ىلأ نب بطاح هللا دبع وبأ ليقو دم وبأ وه بذهلا نم
 نبا نيملا ديدشتو نيسلا حتتب داعسم نب كيتعلا نب لبس نب بعص نب ةهلس

 ناك ليقو. ماوعلا نب ريبزال فولح ىدع نب مل نب ىازلاب ةليزج نب ةدشار
 ديش.هتباتك يدأت هيتاكف لس ن ثراحلا نب ريهز نب ديه نب هل ديبمأ

 اوذختتال اونمآ نيذلا اهمأ اي ) ىلاعت هلوق يف ناميالاب هل هللا دبشو ةيبيدحلاو اردب
 ىلإ يي هللا لوسر هلسراو اولاق هيف اتلزن نيني الا ( ءايلوأ كودعو ىودع
 نع ىنريخأ سقوفلا هل لاقف ةرجهلا نم ثسس ةنس ةيردنكسالا بحاص سقوقلا

 ٠ نم هوجرخأ تيح هموق يلع عدي مل هلاف لاق يلب لاق ابن وه سيلأ كبحاص

 عدي ل هيادص هموق دارأ نيسح 5 لوسر ميرم نب ىسعف بطاح هل لاق هتدإب

 همهم ثعب ع
 اا دس

 ميكح دلع نم تحج مكح تنأ تنيحأ لاق هللا هعفز ىح مييلع

 ذ_كاذ ىرخأ ةيراجو نيريس اهتخأو ةيطبقلا ةيرام اهنم يشع هللا لوسرأ ةيده



 ةفيذح نب |مهج ىب ال ىرخأ الاو تبألا نا ناسحل نيريس بهوو برس ةيرام

 ناهع هيلع ىلدو ةنيدملاب نينالث اس بطاح قو" .ةئمأم هلصوت نم هوم لسرأو

 وكسشي يلم هللا لوسر ىلإ ءاج بطاحل دبع نأ » رباج نع )١( ىراخبلا

 تبذك لَم هللا لوسر لاقف رادنلا بطاح نلخديل هللا لوسر اب لاقق ايطاح

 ةيحللا فيفخ مسملا نمح بطاح ناكوو ةيبيدحلاو ًاردب دب_ك هناف اهلخدي ال

 « دعس نبا هيد

 رصتختلا نم ميبلا ف طرشلا رايخ باب روك ذم ذقنم نب ( نابحإل ١

 درلا فو طيسولاو رصتخلا نم ددعلا باتكح لئاوأ فو طيسولاو بذسملاو
 ملعلا لهأ نيب فالخ الب ءاحلا حتفبو ةدحوملا ءابلاب وهو بذا نم بيعلاب

 ىن ال اذهترك ذاهءإو فاتحلاوفلئوللاو ءامم'الاو خيراتلاو ثيدحلا لهأ نم

 هيسن ماك قبس دقو كش الب طلغ اذهو هءاح رسكيف اريثك هندصإ نم تبأر

 ادحأ دبش روهشم ىباحص نابحو . نابحنب يبح نب دم هنبا نبأ ةمجرت ىف

 باطلا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر تنب ىرغصلا بنيز جوزتو اهدعب امو

 اضيأ ذقنمو هنع هللا ىضر نام ةفالخ ىف نابح ىفوتو .اعساوو ىبت هل تدلوف

 فرح ىف هتهرت ىنأتسو ةيحص هل لاثو هسضرات يف ىراخبلا ه5 ذ ىباحص

 < ىلاعت هللا ءاش نإ ميما

 وبأوه بذبلاضيح لوأىف روكذم ةزمهلا حتفب ةاطرأنب (جاجحإل

 نامالس نب بمك نب ليحا رش نب ةريبه نب روت ىب ةاطرا نب جاجحلا ةاطرأ

 دخأ هيقفلا ىفوك.لا ىمختلا مخنلا غب تقام نب دعس نب ةثراح نب رماع نبأ
 ىرهزلاو ىوءشلاو ءاطع ممسس نيعباتلا ىعبات نم وهو هقتلاو ثيدحلا ىف ةع الأ

 نب روصنمو ىعبات وهو قحسأ نب دقث هةنع ىور ,نيعبأتلا نم مهريغو ةداتقو

 ماسم حيحصو فاما كشالب ف قبساذه . هصن ام اهشماه ىلع هجحن يف مجسو (1)



 ١ ينقثلا جاجحلا ةججرت

 ىلع اوقفتاو ةمع'الا نمنورخاو كراسبملا نب اوناداجخلاو ةبعشو ىروثلاو رمتعملا
5 3 . 3 585 5 5 00-06 

 طظفملا ف اعراب ناكو نوايلقو ةيعش ةقئوزو هب 0 روبجلا ةفعصو سأ دم هنأ

 اشرعاد»>ا ةباقع 0 2 2 1 ١ عادحأ ةافداصملا <ل
 >7 اا ثيل

 مد غلا < 1
 هنأ ىروثلا نايس رم انور صل! م
 هدو هر و7
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 لاق ديز نب دامس نعو ' هلم ظفحأ تيأر امو لاق هنم هسأر نع + جرخي اع

 تعس ميشه لاقو.ةرصبلا ىضاق ناكو ىروثلا نم ثيدحلال ربقأ اندنع جاجملا

 تمصاخ ام جاجملا لاقو . ةنس ةرشع تس نبا انأو تيتفئتسا لوقي جاجحلا

 * ىرلاب فوت نومصتخم موق ىلإ تاج الو ادحأ طق
 بذهلاو رصتخلا ىف هركذررك_:ووهكملانةثلا فسوب نب ( جايسملا) *7١

 ليقع ىبأ دب عشاد هو فسوي نب جاجا دم وبأ وهو.ةضورلاو طيسولاو
 نم وه ةبيتق نبا لاق. ىقثلا بعك نب كلام نب بتعم نإ رماع نب دوعسم نبأ

 قوف ةانثبب ةلابت اهيلو ةيالو لوأو توصلا قيقد شفخأ ناكو لاق فالجأ الا

 ريبزلانبا لاتق يلوت مث ابكر نق اهرقتحا اهأر املف ةفدحم ةدحوم ءاب مث ةحوتفم

 هسالم# ةنس ةكع هباصو ريبزلا نبا لتقو زاجإاو ةكم ىلع هرهقف هنع هللا ىضر

 مسوملا مه ميو سانلاب ىلصيناك و نينس ثالث زاجملا كلملا دع هالوق نيعبسو

 اهلهأ , مطخو ةئس نيرشع اييلوف ةنس نيثالثو ثالث نبا وهو قارعلا هالو مث

 هتوم ناكو ءاملا هيلع ىرجأو هربق ينعو اهم نفدو طساوب ىقوثو لعف ام لعقو

 ©« )١( نيعستو سمخ ةنم

 وبأ وه يتكلاهذه قرركتاهن ءّْناىضر ى ب اد معلا غناها نب ةئب لحل ١1

 نيتملباا نيسلا ناكساو ءاملا رسكب لسح ناعاا نياو ناعلإ نب ةفيذح هللا دبع

 نبا ةرودكم مي حت ةورج نب ةعيبرنب ور نب راج نب ريغصتاب ليسح لاقيو

 نيتمجعمداضو نيغب و ةدحوملاح قي ضيغب نب سبع نب ةعيطق نب نزام نب ثرحلا

 نب دعس نب نآفطغ نب ةلثم 9 ء ةنكاس تحن نم ةانثم م ةحوتشم ءارب ث ثير نا

 ماحصالا وهونيسخو عبرأ ليقدنيسخو ثالث نباوهوتخسسن شوال دجو ()
 ( ءامسالا بيدهت ١ج 50 م)



 ئاحصلا ناهلأ نب ةفيذح ةمجرت 21

 ىب فيلح ىسبعلا ناندع نب دعم نب راؤن نب رضع نبأ ةلمهملا نيملاب ناليع سيق

 ود لفي نبأو ىاكل 1 لاتو لسع يبق 0 اوناق. راصنالا ن م لبشالا ديغ

 كلو كي. ىلا 11 هواث ةاعد ايصأ هنال ناهلاب ؛ بقاو اولق ةورج به
 . غاأعج ةدياذملا :ملا ان بيف ةق ه2 (ق اتم“

 همم دك كد نخا يجو كرو ةديدح

 نما نممهوراصنالا فلاح هنالناملا هموق هأمسف راصتالا ن م لبشالا دبع ىني
 هوبأ لتقو ادحأ امي ادبشو ُّع هللا لوسر ىلإ ارجاهو هوبأو ة ةفيذح ملسأ
 قو ٠ ترجاهو ةفيذح مأ ثتفلسأو هند مط به وف أطخ نوماسللا هلتق ذئموي

 نمضتي نسح ثيدح اهنع هللا ىضر نيسحلاو نسحلا بقانم ىف ىذمرتلا باتك
 بدنجو رامعو ىلعو رمع مينم ةباحصلا نم ةعاج ةفيذح نع ىور : اهمالسأ
 عمسوتم نيعباتلا ْ قئالخ, نع ىررو. ليقطلا وبأو ىمطخلا كيا نب هللا دعو

 مهملعي نيقفانلا ىف يل هللا لوسر 3 بحاص ناكو أ 0 8 3

 لو اومن لاق م ثم دحأ ىلاع ىف له هنء هللا ىصر باطلا نب رح هلأسو هدو

 هلا لوسو هل سرأو 4- لع لداع اك رمع هلومف ه كذأ ال لاق وه م نم لاق

 ةيذد - نب ةديبع وبأ هنأ

 هثيدحو .مهريخ ه اجو مهلصوف موقلا رجخي هينأيل هدحو ةب رس بادحألا ةليل

 برحلا ةفيدح ريضحو تازجعم ىلع لمتثه ليوط روهش» حسب ىصأأ ىف اذه
 ىرلاوناذمرستف نكو ةيارلا ذخأ شيجلا ريمأ نرقم نب نامعنلا لق املق دن وابتب
 هنعُّشا ىضر رمع ءالوو نيبيصت لزتو ةريزملا حف دهشو ةئيذح دب ىلع رونيدلاو

 مه ىذلا تيبلا ءلم اونمتف اونمت هباحصال هنع هللا ىضر رم لاقو نئادملا
 ةديبعوبأ لثم الاجر ىنمأ ىنكل رمع لافق هللا ليبس يف هوقفنل ًارهوج هيف
 لوسرالاؤاريثك ناكو ىلاعت هللا ةءاط ىف مهاممتسأو ةفيذحو لبج نب ذاعمو
 نا لاق دأ نيفلا أ لجر هلأسو اهبنتجبا رشااو نعفلا ثيداحأ نع يي أ
 دعب نيثالثو تسقتسيث ادملاب وت .كرثتامهمأ ىردتالو رشلأأو ريخلا كاع ض رعي
 2 ىلا ةاهلةمجلا موينامعلتقو.ةليل نيعب عب رأب اءهمعشا يف دنا بناء لك لق

 دي

 نولخةر شع يك ل
 تناك اهمال لما ةعقو ةفيذح كردي ١ نيثالثو سمح ةنس ةجحلا ىذ ن



 ١ 89 0 ةلمهللا ءاحلأ فرح

 ةيطافوةماسماناتخأو ناوفصومسا خأ ةفيذخناكو نيثالثو تسةنسىلوالا ىدامج

 لوسر انف ماق 28 لاق هع لح نع 7 ىراخبا ىحعيحص ف انور ناعما وثب

 هظفحفي ثدحالا ةعاسلا مايق ىل ىلا كألد هءأقع نم نوكل يش كرفام امأقم هيسلم هللا

 دق ءىجشلا هنم نوكسيل هنأو ءالؤه ياحمأ هلع دق هيأ نم هيو هظنح نم

 « هنرع هآر اذا مت هنع باغ اذ لجرلا هجو لجرلا رك جسمي ذاف ها رأف هتيسن

 تنكو ريخلا نع 0ك تفص نإ لوصر نولأس سانااناك ملاق 2 نيحيحصلا يفو

 هللالوسر ىروخأ 2 لاق 4ع 2 يح صفو 6 ىف هك ردن نأ ةفامعرم لا ُنَ هلأسأ

 يأ هللاو » لاق هنع اضيأ م ميحص قو 4 ةعاسلا موقت نأ ىلا ناك ام ظل

 ةريثك هلاوحأ 34 قانمو «6 ةعاسلا نيو ىدب مف ةئااك 034 سانلا مع ال

 3 هنع هلل ىكر ةرووشم

 نب دوعسم نب ةصيخ نب دعس نب نب مارح ديعس وأ ليقو ا بذبلاو

 ئراصن الا ثراحلا نب ءاملاب ةثراح نب ةعدجم نب ىدع نم رماع نب بمك

 للاب ةصيخ نب مارح لاقيو ةدعاس نب مارح لاقيو .ىعبأتاىندللا ىراحلا

 ةقن ناك دعس نم دم لاق ى 05 رهزلا هلع يورو , بزاع نب ءارمااورع
 ءاىرور .هذج اي نال . ام

 هنأ ساو نيعبسنباو هو ةنامو د رع ثالث دس ةنيدلاب قوت ثيدحلا لاق

 تاخد بزاع نب ءارعات ةقان نأ دعس ني مارح نع بدذبلاو رسعتحا ىف مقو دق
 مهاومأ ل طفح لاوم الا لهأ ىلع نأ م هللا لوسر ىنغقف تدسفاف موق طئاح 4 5 ا م 6# نبا اعل ل 5 5
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 ةيضقلا ه ذه كردي مل ىعبأت اءارح ن . ال المرهم ثيدحلا العجل هرخآ ىلا رابملاب

 ناو ى ,اسلاو دوأد ىبأ ناس 2 ظوفحم لصتم ثيدملاو ثيدحل رمش اذهو

 اوثيدحلا رد دو تاغد هل ةقان ن 0 ءارجلا ن نع مأر 6 نع ْس رخآو 0 هحام

 هبتك ةأور دحأ ةقيفح هنعدللا ىضرىعفاشلا مامالا بحاص 6 مرح 5 15

 ةلمرح ىف صن وأ ةلءرح ىف لاق مهوقو ةضورلاو طيسولاو بذرملا ف رركست



 مامسالا بيت ١0

 مساب باتكلا ىمسف ةلمرح هنع هلقن ىذلا ب ادكلا ىف ىعناشلا لاق هانعم

 هيويسو ىئاسنلاو ىذمرتلاو اسمو ىراخيلا تأرق لاقي اك ازاجم هيوار

 دبعنب يحن نب ةلمرح صفح وبأ ليقوهقأ دبع وبأ وهو .اهببشو ىرشغتزلاو

 ةرودكم مجم قوفةانثم ءادب ىيجتلا ىرصملا دارق نإ نأرمع نب ةلمرح نب هالأ

 ىف برعلا نم ةفورعم ةليبق بيهت ىلا بوسنم اهحتفب لبقو ءاثلا مض روبشللو

 ىبأ دعسو ىدع ما ىهوتأ رما مسايش وبيجت ىلإ ةيسن وه ىناعمسلا لاق .نملا

 رصم تازةليبقلاهذعو لاقةباسنلا بابحلانيدمحأ هلاقنوكسا!نب ب دبش نب سرشأ

 هوبأ وبه و نباو ىعفاشلا مينمةع الا نم تاعا#ةلمرح ممسابيلا بسنت ةلاهبو

 هحيحص ىف جاجا نب لسم مهنم ةمالا نم تاعاجج هنع ىورا مهريغو ىحي

 نورخ اونايفس نب نسملاو هجامنباو نايزارلاءاحوبأو ةعرز وبأوهنعرتكأو
 ةَءلأو ثيندحأل اظفاح !ماعإ

 و انزددلل اطقاخ اماعأ ناكو

 نيوسو كءس ةذس ةلموح دلو الو م نب ا لاق رصتخلاو طوسملا تفلصو ,ةحاححص

 ةئس قوت ىدع رع لاق و.نيتامو نيعب راو ثالث هزاع لآ وش ف قو
 9 م ايل - 2

1 
 لوأ ىف ىناطحلا نايا ىلأ نع انيور . يلاعت هللا هحر نيتثامو نيعيرأو عير

 نودمتعي نيمدقتملا ىعئاشلا باحصأ نأ دواد ىلإ نكس حرش نيسلا ماعم هباتك

 ىزيملا عيب راو ةلءرح نودمتعي الام صفاشلا نع ىدارملا عيب رئاو ىنزلا تاياور

 « نيءمجأ هلل مهر

 يلم هللا لوسر رعاش هنع هللا يضر ىباحصلا تباث نب« ناسحإب 7

 ديلولا نأ لاقيو نه ادبع ونا وه.رعشلا زاوجو تادابشااىف بذبلا يف روك ذم

 ةانم ديزنب و رمجئب ءارلاب مارح نب رذنملا نإ تباث نب ناسح ماسحلا وبا لاقيو
 ةعبرذلا همأو .ىندملا ىراجتلا ىراصنالا راحنلا نب ثآلام نبورمع نب ىدع نبأ

 تباثني ناسحشاعاولاق دبناسأب نيرخآو قحسا نب دم نع انيور ٠ دلاخ تنب

 ةناس نيرشعو ةنأم ةعبرالا نم دحاو لك مارح هوبأو رذنملا هوباو تبا وبأو



 ١ا/ تباث نب ناسح ةهجرت

 اولاق ةمن' الا نم تاعامحو ميعن ونا هلاق أذك مهريغ ىف فرعنال ةبيي ةفرط هذهو

 نيسو ميرا ةنسةنيدملاب فوتو ءالسالا يفنيتسو ةيلهاللا ىف ةنس نيتس ناس شاع

 فو: ومالسالا ىفةن-نيتسوةيلهاجلا فةنسنيتسرشاهنمازح نب مكح اذهىفكراشو

 نيح نم مالسالاب دارماو(١)اذه فشلا“ امل ف رعبالو نيس وع رأ ةنس ةئيدملاب

 نعاكور» نيام تسر رحب مهلا لوسو 5 ةرجه لبق كلذو سانلا قعاشو رشننا

 لاق ع 0 هللا لوسرنأحرحصلا فتي و.بيسلا نب ديعسو نهحرلا دعوني ا ناسح

 ةياور فو ٠ مالسلا هيلع ليربج ىنمي كعم سدقلا ح ورو نيك رشنا جمأ نا 1

 اولاق ةريثك هترك ذام ىنمع ةحيحصلا ثيداح الاو سدقلا حور هدأ مهلا

 هرعشب رافكلا هعيطقتو ع هللا لوسر نع هتلضانإ ماسحلا وبأ هل لاقيو

 بدتناف مالسالاو ةاحصلا نوجوم نوكرشملا ناك ءادلعلا لاق مهضارعأ قيزمتو

 نب هللا دبعو كالام نب بعكحو تباث نب ناسح راصن الا نم ةثالث مهوجف

 ما لاو مئاقولا ىف مهتاضراسي بمك و ناسح نككف مهنع هللا ىف ةحاور

 ةداسعبو وكلا مهربعي ةحاور ن 5 دبع ناكو ههبااثم نارك ذيو 7 ”الأو

 لوق ناك اوبقفو اوملسأ املف هيبحاسص لوق نم مهيلع نوهأ هلوق ناكسف نانوأالا

 ردملا لهأ رعشأنأ ىلع برعاا تعجأ ةديبع وبأ لاقو . مهيلع دشأ هللا دبع
1-1 5 . .8 0_0 0-2 0 

 هل يهوو. ناسح ندملا لها رعشأ نأ لعو تيقن 3 سقلا دبع م برت لهأ

 8 ع 025 هنلأ 0
 نهر ادع هبا مأ يو ةيرام تخا ىهو ني ريس ابسأ ةيراج يسلم هللا لوسر

 يزعلإ ديع نب بطبوح اًضيأ ثلاث امطو .هصن امةخف ىفدجو )١(

 وهو مازح نب كح ىل_ث وهو ةنس ني رشعو ةئام نبأ نيو عبرأ ةنس تام

 ديدحت رع هرمأ نمو نامع نف نفد رضح نمور ةفل ؤللأ نعو متفلا ةءاسم نم

 كقبس ىتح خييشلا اهمأ كمالسا رخأآ مكحلا ني ناورم هللاق. مرحلا باصنا

 ازال
١ 
 ةنع يكوعن كالذ للك ةرد رخغغ ب تيم دقأ هللأ وا ناعمسملا هلئأ لاقذ ْت هلع دارت 1 ددالا 0

 أعيت ريصتو ثدحم نيدل كئابأ نيدو كفرش كرت في لوي ىفابنيو كوبأ

 د هل لاق ام ىلع مدنو ناورم تكساف



 هلع هلا ضر نسحلا ةهدر ١ همم

 هميهار ,اةمجرت قاعنابي قيس دقو يدع هللا لو ءر انديس نب ميهاربإ ةلاخ نبا وه
 وب أوه ءرك ذ رركت امهنع لا ى ضر بلاطافأ نب لعن (ندملال 08

 نب مشاع ْن بتاطأ

 تنب ةمطاق نباو هتاجيرو هللالوسر طيس ل دلو شاطأ يشير و فائم دبع

 . ناضمر فصن ىف داو.مالساا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةديس ع هللا لوسر

 تورو ثيداح احأ سو هلو هلآو هيلع هللا يلص ىتلا نع ىور. ةرجطا نمثالث ةنس

 نسحلاهنبأ مهنمنيعبأتلا ن م تاعامج هنع ىورو .اهنع هللا ىضر ةثلاع هنع

 ناو لئاو وأو ىمشلاو نانس نب ةعيبر ةلسهلا ءاحلاب ىراوملا وبأو نسحلا 8
 ليفو نيس ةنس ليقو نيعب رأ و مسن ةنم امومسم ةنيدملاا قو:.نورخ آو نب

 ناكو يداعلا نب ديعس هيلع ىلص روهشم هيف هرجقو ميقيلاب نفدو .نيسقعو ىدح ,

 موي هسنع قعو نملا يقلع ىلا هاعس يلم ىبالاب اهيبش هنع هللا يضر نسحلا
 ءانكلا لهأ سماخ وهو ةضف هرمش ةازم قدصتإ نأ رمأو هرهشقلحو هعباس
 اذه نكيلو لاق دم ابأ هانكو نسحلا ليَ ىبنلا هام ىركسعلا دهحأ وأ لاق
 ىلاعتْشا نإ لاق لضفملا نع ىنارعالا نبا نع ىور من ةيلهاجلا ىف فرعي مسالا
 لاق.نيسحلاو نسملاهيفبا يع ىلا اهب يمس ىتح نيسكلاو نسملا مس أ يحح
 .نيسلارسسك وءاحلا تب نيسحو نيسلا ناكسابن ءرسح كاذ لاق نملاب نيذلاف هل تلق
ُ 
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 يضر نسحلانأ أولقنو سابعلا نب مث ابنبأ عم ناب ملا ةأرمآ لضفلا مأ هتمضر
 لإ ش مَ مو هاقلا نأ ىلاعت هللا نم م ىبحتس أ ىلإ لاقو ايشام تاجمح جح هنع هلل

 لعن قدصتي ناك ىتح هفصنب قدصتف تارم ثالث هلام ىلاعت ا مدلق و هدب

 هعرو هاعداعرو امي رك اهلح ناكو نير م هلك هلام نم جررخو العن كسعو

 نايع ةرسن ىلإ نيردابملا نم نكد يلاعت هلل ةفالخلاو ايندلا كرت نأ ىلإ هملحو

 ع ةفالخ دو .هنع هللا ىغ ىضر 1 0



 ١6 ش ءاممالا يذم

 ناسارخوقأر ءلاونملاو زاجحلاب ةفيلخ ربشأ ةعيس و قبو هابأ اوعباب اوناك اهلا

 هنأ لع ايراقت املذ ةيواعم ىلا وه راسو ماشلانم ةيواعم هبلإ راسم كالذريغو

 هللذبيةيواعم ىلا لسرأق ىرخأالا رثك أ بهذي ىتح نيتفئاطلاىدحأ بلغت نأ
 نم ًادحأ بلطيال هنأ ىلعو هدسمب ةفالخلا هل نوكت نأ ىلع هلإ رمألا ملت
 دعاو#لا نم كلذ ريغو هنبأ مايأ ناك امم ءيشب قارعلاو زاجملأو ةئيدللا لمهأ

 ”هلوق ىف ةيوبناإ ةزجعلا ترهظو كلذ ىلع احلطصاف بلطام يلا ةيواعم هباجأو
 «نيملسملا نم نيتميظع نيتثف نيبهبّللا عاصي ديس اذه ىنبأ نأ » نسحال ُّع
 ليقو.نيعبرأو ىدحإةنس لوألا م-هبر رهش نم نيقب سل امبحلص ناك لبق
 ناكو ةروكذللا ةنسلا نم ىلو الا ىداجج فصن ىف ليكو رخاألا عمر رهش ىف

 نع لسمو ىراخبلا حيحص ىف انيور . اههنع هللا ىذر نيسملا هيخأ ىلإ ىصو
 را ءارعلا 2 لا ةيحأ يد موللا لوف وهز هقاع ع نسحلاو هيلع ىلا تمار ها 1 ! | 0 عع مومأع هتناوص أ

 يلدعتيف ىنذخأب ُُ ىنلا ناك لاق ةماسأ نع ىراخبلاحبحص ىفو © هبحأف

 اه جسرأ ىلأ م ءبالا لوقي متاهمضي مث ىرخأالا هذ ىلع نسما دمقيو هذاخل ىلع

 2 ةيسلك ى ] تهوس 2 لاق هركب ىلأ ن نع ىراذلا حيسص قو 5 امه راك 1 ارض اب 85 < قأ ءعمراشلا حصص ظ0"

 لماو و ديساذه ينأ نأ لوقي ةرم هيأ 18 ققر مسانلا ىلإ رظنن هنح ىلإ نسملاو رمل 1 1! ه . ملال | .٠

 يفر س أ نع ىراخبلا ىفو 6 نيململا نم م نيتمياظغع نينكف نيب هب حلصي هللا

 «امهنع لأ ىضر ىلع نب نسملا نم يي اب هبشأ دسأ ن كي ل » لاق هنع لا

 ىاتتاكراه » 0 ىنلا لاق لاق اهنع هَل يضر رمع نبا نع ىراخبلا قو

 رع نبا نع ىراخبلا يفو.امهنع ملأ ىفر نيسحلاو نسما ىنعي 6 ايندلا نم

 لس حيحص فو( هتيب لهأ قادما وقرا » هنعشأ ىطرركب وب أ لاق لاق هنع نا ىضر

 املا وأ نيلقث جيف كرات انأو » يي ل لوسر لاق لاق مقرأ نب ديز نع

 باتك لعل « هب اوكسمتساو لا باتكي اود رونلاو ىدحلأ هيف هللأ للاب اتك

 < ىثيلهأىف هلل 3 ذأ ىدب لهأ يف هَل عر ذاتي لعأو ةلاقمت بغرو هللا



 ةلعمملا ءالآف رح 1

 نيسملاو نسحلا» ع هلال وسرلاق لاق هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ينأ نعو

 ةماسأ نعو .حيحص نس كرادح لاقو ىذمرغلا هآور 4 ةنحلا لمأ بايش أديس ام

 04 5 د( هل علك هناوص
 ءىش يع لمتشم وعو جرخ هلأ تاذ .نرلع ىلا تفرط > لاف دير نب اآع 1 تشع شور ىلا ول تاذ 8 5رط 7 لاق طر

 مهل اىتنباانباو انا ناده لاَقف هكرو لع نيسوحو نسح اذاف هفذكف اذهام

 م |
 ل اممم

 و سحم ثا دح لاقو يدمر رماا هأ ور «امببحم نم م بحأو اميبحأف امبحأ ىفأ

 0ك ةروبشع ةريثك 02 هلأ ىكر هقانمو

 نسملاد موب أ وهةعتلا ف رصتخملا فر وكذمةيفنملان دم نب (نسحلا) 9

 نب ةءاس ممس ىعيأتلاىدملا ىمش ثاحلا ىشرقلامبنعشا ىضر بلاط ىبأن ” لعنب دم نا

 هنع يزر نيعياتلا نم هريغو هابأ موسم و نيبناصصلا هللا كديع ْن راجو ع عوك لا

 مو ىراخيلا هل ىور.هقيثوت لعا أوقمتاو نورخ و ىرعهزلاو راند نب ورم

 « لل هقحر نيعستو مسن وأ ةلام ةئس ىو

 ىعفاشلابحاص لعوب أ ىدادغبلا 2 ا رفعزلاحابصلا ني دهم نب نسحلا و 9 ٠

 هيمرغملا ةالص تقو ف ىواحلا يحاص لاق ةعدقلا هيك ةاور دحأ هنع ا يمر

 هيأاب وسنمدأ دقي ىذلاىنا هعزاابردو'هريغ لاقاذك و مدقلاةاورتبثأ ىلا رفعدلا

 ردي هيبنتلا بحاص قحسأ وبأ خيشأ هم ناك و . هنعهّللا غر _صفاشلا دجسم هيقو

 باهولا ديعو اه5ووة ءاع ناو ة ةنييع نبا ىف أر عز لإ مدس هتاقيط ىف ه رد هيف

 ىراخبلاهنعىورئب رخآا اوس نينامعو ىهفاشلاو ىغقألا | يامولا ديعو ءاطغ نبا

 ىجانسلا ص نب ايرك زوايركر نب مساقرهجامنباو ىذمرتلاو ىئاسفلاودوواد وبأو

 ىتارفعزلا نعاني ور.نورخت أو يلماحلانيسحلاو دعاص نباو ىوغبلاو ةعزخ نباو

 برعلا نمانأام تاق تن برعلا ىأن مىلراق ىعناشلا ىلعةلاسرلا باتك ت أرق املاك

 لاقو هم وه هىلاستلا لاقي رقاادلهدي ست لاقةي أ رقعز نأ اهلاقةيرق رش نمالا انأامو

 ىدانلا /
' 

 ىعئاشلا | 3 لع مذق لوقيفارفعزلا !!تعمسىجاسلالاقو .تاقثلا دحأ وه ىدانلا نأ

 ىبحو ىف ناك امو ىريغ نس 2 م رق نم اوسمتلا لاقف انهوتحاف اذ سلا ههجر



 ١6 ىرصبلا نسح مامالا ةهحرت

 اهاكبتكلات أ رقف هياط نيب ى دراسحو ىناسأ قالطنا نم بحي د ىناو ةرعش

 ىزوراادماح نأ ى ذاق! نعىقيسلا يورو .ةالصلاو كسانلاوه اهأ رق نيباتك الأ

 1 نأ فعالا اهأ ىف ىلإ فعدلا نأكاو
 ا ىارا را كرت 6 للا لا ىارلا را ام ل

0 
 نلاصمر رع

 3 نب سمنب نسحلاوهةءجر اةدعىفرمتةخلا ىفروك ذم (م نب نسحلا) 5

 ادهاجواسوواط مدس كما فاقع تأ 9 ةددشم نول م ةحوتفم تن ما ؛«قاني

 نايلسو كلاو ةره نب ورمعو ليوطلا ديمح هنع ىور .مهريغو ريبج نب ديعسو

 راغصلا نع رابكلا ةياور نم اذهو ايعات وه سيلو نويعبات ءالؤهو ىيتلا

 هل ىور هقيثوت ىلع اوقفتاو نيرخأتلا نم هريغو جيرج نبا اضبأ هنع ىورو

 « سووالط لبقو ملسم هيبأ لبق وت مسمو ىراخبلا

 روهشملا مامأالا ره بذهلاو رصتخملاف رركت «ىرصبلا سلا 9

 ىرصبلاىباتئاراسي نسما ينأ نب نسما ديعس وبأ نف لك ىف هتلالج ىلع عمها
 نبليمج ىلوم ليقو تباث نب ديز ىلوم مهالوم ىراصن' الا اهرسسكو ءابلا حتفب

 نسحلا دلو ٠ اهنع هللا ضر نينمؤلا ما ةداس مال ةالوم ةريخ اهمسا همأو ةبطق

 ىف همأ تجرخ اعرفأ [ولاق هنع هللا ىفر باطخلا نب ربع ةفالخ نم اتيقب نيتاسل

 ةحاصنلاكل: نأ نوريقهيلع رديف اهيد اهنع هللا ىضر ةهلس ما هيطمتق مكيف لغش

 ديرع نبةحلط ىأر احيصف ناكو ىرقلا ىداوب نسمحلا أشنو : كلذ نم محلاو

 ىضربلاطىأنب ىلعىفل هن !ليقو . اهنم عاممهل حصب ملواهنعّشا ىضر ةشئاعو هللا

 بدنجو مماعنبسيقوةركب ابأوةريسو اسنأو رمع نبا عسو حي لو هنع للا

 نمحرلادبعوةمجعملا نيغلاو ةانثملاب بلغت نب ورمعو راني نب لقعمو هللا ديع نبا
 نب رجأو لفغم نب 4 هللا دبع و نيصحلا نب نارمعو ىب 00 أهلا ةزرئابأو ةرمسنبأ

 راك نم قئالخ ممسو .مهلع هللا ىضر نييباحصلا يتزمأ ورمع نب دئاعو ءزج

 ضايع نب ليصفلا نع انيورو . مهريغو نيعباتلا نم قئالخ هنع ىور نيعبأتلا
 ماسالا يذم ١ جال 1”



 ءامسالا بيده ذي

 يا لوسر باحصأ نم نسحلا كردأ 0 ناسدح نب ماشهتا أسلاك لا هوهحر

 انوزغ لاق ن ىلا م نعانيورو ' نيثالث لاق نيريس نباف ت تلق نينالثو ةثام لاق

8 
. 1 1 1 

 1 أ 9 .باحصأ نم ةئاملت اهيف اوم ناسأ رح ىلإ ةوْرَغ

. 

 مئاح وأو نيع«نب يبي لاق . مكرب مث ةروسلا نم تاي الا أرقيو انب ىلصي مهنم

 كي اس نحل حضي[ رينو ةشخ لإ ناد

 هل ليق ءىشب سيل لاق : ةريره وبأ انثدح لاق _:رسملا نع ثيدحلا ضدب يف

 سيا طايخلا ملاس لاقف ةريره بأ تعمس لودي ل تع.س لاق طايخلا ملاسف

 رطم نعانبور . نسحلا ليسارم ىلع ةعرز وبأو ىنيدملا نبا ىلع ىنثأو ءىشب

 لاقو . ناعو ىأرامع ربي وبف ةرخألا ىف ناك امب اك نسحلا ناك لاق قراولا

 انيورو . نسحلا نم هباحصأب هشأ لى بلا بحصي مل نمرأ م ةدرب وبأ

 موي نمام هللا ءاش اموأ نيتس رسع نسملا ىلإ تئاتخا لاق سنأ نب عيرلا نع

 ًاعماج نسحلا ناك لاق دعس نب دمج نعانيورو . هلق عمسأ ملام هنم ميسأ الإ

 ةكم مدقو . ايسو اليج احيصف عئاربثك اكسان ادياع ومأم ةقث اهيتف اعيفر الع

 ي ورو دهاومو ءاطعو صسوواط 6م ف هلإ يمأ !! ممّحا 0 ص هوسلجأف

 03 5 هقخا امو 1 1 .0 1
 هيأ كيع ى رع لقد طق 0 ها لاق 5 اولامف مادخل بيعش
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 ىلاعت هللا لوق ف رصتملا ىف هنعللا ىضر ىفاشلا ىف ذام نسحلا 4 9
 نعي نأدارأ نكس مهترواشم نع اونغ ناكن حلا لاق ( رم الا ىف مهرواشو )
 ةباذلا هذه الول ةيألا ( ناملس اهانمهنف ) ىلاعت هلوق يف لاقو . هدعب ماكملا هب
 .هداهجاب اذه ىلع ىنثأو هباوصب اذه ىلع ىثأ نكلو اوكنه ماكحلا تيأر.
 « ىرسعبأ وه يفديف اقلطمن ملأ دا ثيل ةيسفيالو بذبلاف رز ا ْن بملأ نأ لعاو

 تأ دعوبأ يىشاطأ بلاط ىنأ نب ىلع نع ءاحلا مني © © نيسحلا 55 31

 هوخأو رهو هع نا ىضر هتتارو سو هيلع هللا يلسع هللا لوضر طبسص



 حا كلف للا لوسر طبس نيسحلا ةجرب
 هيخأ بقانم ىف هيقانم نم ةلمج قبس دقو ةنجلا لهأ باش اديس نسحلا
 عبدأ ةنس نابعش نم نولخ سؤ نيسحلا دلو .اعنع هللا ىضر ىلع نب نسحلا
 لأ نيب نكي ل دمحم نب رثعج لاقو ' هريغو راكب نب ريب زلا لاق .ةرجعطلا نم
 نب ىلعي نع ىذمرتاا باتك ىف انيورو .دحاو رهط الا نسحلا ةدالوو نيسحلاب

 بحأ نم هللا بحأ نيسح نم انأو ىنم نيح ب هللا لوسر لاق 8لاق ةر
 لع نع هيف انيورو .نسح ثيدح ىذمرتلا لاق 4طابس الا نمطسم نيسح انيسح
 ىلإ ردصلا نيبام ا هللا لوسرب هيشأ ندحلا لاق هنع للا ىضر بلاط ىلأ نبا
 ىذمرلا لاق . كلذ نم لفس أ ناكام ب ع هللا لوسز هيشأ نيسحلاو سأرا
 نب رشعو اس نيسملا ميسلا بعصم ىف لح راكب نب رد زلا لاق .نسح ثيدح

 50 ا الّضاف هنع ل ىضر نيس 1 ناكو أولات ايشام ةجح

 تبسلا مود ليقو ةعبطأ موي هنع هللا ضر لتق .اههيجج رمخلا لاعفأو ةقدصلاو

 سس

 مد
 كريتيو رازيرووثمهريقو قارعلا ضرأ نم ءالب ركب نيتو ىدحا ةنس ءاروشاع
 هّللاىضر نيسحألو ؛ ةنع تا ىضصر يئآرا 0 هيناورثكأو اريك هيلع سانلا نزحو هب

 ىف انور" مهنع لا ىضر ةنيئكسو ةمطافو رغص . الأ لعو ريك "يلا ىلع دالوأ هلع

 1 اهلعأ مم ق قسم 8-5 تمدق ةنمأ ليقو ٠ .ةئيمأ لقوة ةميمأ أ ابمسا 5 هل ةنيكسنأ قدمد خيرات

 لوقو حيحملاو مع اهربق نأو قشمد ىلإ تداع لاقيو ةنيدلأ ىلإ تجرخ ع

 ةنم لو' الأ عهد ربش نم نول سخخ سيلا مث 05 دملاب تيفو اممأ نيرثك هيلا

 ابن ء هللا ىضر لضفلاو دولا لعأو ءاسنلا تاديسن 30 تناكو ,ةثامو ةرش هس 3

 2 اهنانأ نر

 ناضمر لاله ةداهشف بذهملا فر وك ذمىلدجلا ثي رحنب «نيسملا) 5
 فو رع روبشموهواس ثراحلاز ريا بأ وعلاو طلغوهو ثيوح نب بدها ِق مقو ذك

 يفوكلا ثراخلا نب ر نيس مساقلا وبأ وقو نغلا ادم 1 ل : معلا ل اهأ نيب هيف فالخال

 ريشي نب نامعلاو رمح نبا عمهم ةفورعملا ةلييقلا نم ف هلي دج نم ىلدملا ىف يعباتلا



 ءاممالا بيذهت 1
 ةبيعشو بئاسلا نا ءاطعو قراط ن نب دعم هنع ىور ممريغو بطاح نإ 7 ثراحلاو

 بذ ماا .فافلا فان أ ن0“ ني .رخأتل صعب معر دقومهريغو ةدايز ى 5 نب ىو

 ةليدج هبأو ١ .٠ نيسحلا بذبملا يحاص لوق نأب

 اذهو اذكمالان 7 سيقل دبع ىلإ ةبسنلا نات ىدبءلا ىلدجلا وا سيلا دبع

 بحاص هلاقام باوصلا لب شحاف لبجو معيرص طلغ معازا| اذه هلاق ىذلا

 ف ثيدحلا اذه تاباور عيت ف هب احرص ءاح اذكهو سدق ةليدح بذهلا

 مهاك ل اجرلا ءامسأو خيراوتلا ةمأ هرك ذ اذكو اهريغو ىقييبلاو درادىبأ نم

 ةدحاو لك يحس 7 لئابق ثالث برعلا ىف قى ءانلعلا لاق . سرق ةليدجىل دملا نووي

 ىمد نب ةلءملاداصلاوءاقااي ىصفأ نب سيقلا دبع وهو دسأ نم اهادحا ةليدج

 نيسلا مضب عيبس نإ ةليدج وهو ءىلع نم ةيناثلاو :ةمي ر نيدسأ نب ةليدج نبأ

 ةعأ ةثاثلا هذه رك ذ دقو ةلمبلا نيعلاب ناليعسيق ةليدج ةثلاثلاو . ورمعنب |

 ظافملا 0 هلام هلقثو راكب نب رع ولاو بيوع ناو رمهف ةذديبع وبأ باسل الل

 بوسنم ثراحلا نب نيسحلا اذهو الكام نب رص وأ نيرخأتملاو نيمدقللا

 هم ةلاثلا هله ىلا

 هك ذرركت انباحصأ نم ندسح ىضاقلا وهو 5 دع نب نيسملا# ؟عو

 نيسح ىضاقلاب افرعم اريثك ىنأيو بذهملا يفهل رك ذالو ةضورلاو طبسولا ىف

 لاقيو ىزورملا دم نب نيسملا ىلع وبأ مامالا وهو .طقف ىفاقلا الطم اريثكو

 انياحصأ نم وهو اهغيفو ةيناثلا ءارلا ديدختو ةمجمملا لاذلاب ىذرو را اضيأ هل

 عورغا و ةقيقدلا ىلاملا لف ع صاوغ نأشلا عفت رع ردقلا راس هوجولا باحصأ

 امو ريبكلا قيلعتلا هل ىزورملا لافقلا باحصأ لجأ نم وهو ةقينأالا ةدافتسلا

 كذكو فالتخاهكسل ىف عقب نكلو ةدافتسملا هعورف ريك أ و هدئاوف لدجأ

 ةيدلل «ودف* دوك هن ةذملأ هواتولا نايع أ رأى هب عل
 مف ك!يوزو ةزوهسن ىقز هذديقلا ىواععل اىيماعألو كرم احا 2 ممول يىولعت

 قيقحتاا ىف اهاباتك و بيذبتلاو ةمثالا بحاص مونم ةمالا نم تاءاج هيلع هقفتو



 ١6 ىعفاشلا نيس ىهفاقلا

 ك0 وع

 ةيو.نلاثيداح الا نم ةريثك ةلم> ىضاقا ا نع انيور دقو .٠ هقلعتل بيذهو رس

 نب نيسان دم نب نسحلاهطبستهءسو لاق ةم الا ريل لاقي ناكو ىعفارلا لاق
 هنأ قالطلاب تفلح لاقق لجر هللا هحر ضاقلا تأ لوقب نيسح ىضاقلا نب ده

 توم لمعي اذكهلاق 3 بو ةءاسدسأر قرطأف كالثم معلا وأ هقفلاف دحأ سيل

 مامالا لقن اذ الا باب ىف هقياعت ىف نيسح ىضاقا| لاق.كقالط مهب ال لاجرا

 ناذالا ىف مجرتلا كرت اذإ هنأ الث هنع هللا ىضر ىعفاشلا نع قبيبلا دس 5

 اذهم هل ىضاقلا فصو» قويبلا ةليضف اهنم دئاوف م الكلا اذه ىفو هناذا حصي ال

 نأ حيحصلا بهذملاو بيرغلا لوقلا اذه ةفرعم اهنمو ىضاقلا مضأوت اهنمو
 ىف هكالدب هتحضوأ دقو هياع ةظفاحملا دك أتي نكلو هكرتب لطب ال ناذالا
 ةيابنا اك نييناسارخلا ىرخ أ ميتك ىف ىضاقلا قلطأ ىتم هنأ ( معا و 9بذهملا حرش
 ىتمو نيس> ىضاقلا دارلاف اعوحمو ىلازغلا بتكو بيذبتلاو ةمتتلاو

٠ 1 
 ىلط أ

 ىمو يذورورملا دماح وبأ ىضاقلا دارملاف نييقارعلا طسوتم بنك ىف ىضاقلا

 مامالا ىتالقالبلا ركب بأ ىضاقلا دارملاف انباحصأ ال لوص الا بتك ىف قلطأ

 نيل وص ثلا انباحصأ 3 وأ ةلزعسملا بتك ىف قلطأ قشو.عو هلاق يل

 هجر نيسح ىضأَقْلا قوت . لعأ هللاو ىتابحلا ىماقلا هب دارملاف ةلزمعلا نع ةباكح
 نيتسو نيتنث أ ةنس مرح نم ني رشعلاو ثلاثلا ءاعب راالا ةليل ءاشعلا ةالص دعب هللا

 ةالصلا دسفب ام باب رخآ ىف هنع هتيكح ام نيدح ىضاقلا بئارغ نمو . ةلاع رأو

 هعوشخ بهذي ثيحم نيثبخالا مفادي وهو يلص ول لاق هنأ بذءلا حرش ىف

 لطبت ال روبدلا حيحصلاو يذورملا ديز وبأ خيشلا هلبق هلاقو هتالص حصن مل
 ةقرفتم بذبملا حرشو ةضورلا ىف امرك ذ ةريثكح بنارغ هلو هركت نك
 هبا همحر

 ةالصبذهملاف روك ذءهنع هللا ىضر ىناحصلا # نزحنب ملا 9
 الامل فرعيال ثيدحلا ليلق وهو ىازلا ناكساو ةلهملا ءاملا حتمي نزحو ةعجا



 مازح نب مكح لديك

 دانساب دواد ىفأ ن ا ف هاني ير ا. نسح ثيدح وهو بذيملا ق ىذلاثيدحلا

 لوسروم ة ةبححص هل لجر ىلا تساح لاق قيرر نب ب .ىش نع نسح وأ حعيحص

 يس لوسر ىلع تدفو » لاقف ىف 3 هلل 1| نزح نب محلا 4لاقب يم هلا

 ائيرم ًاتريخي انلّشاعداف كانرز ا لوسراب اناقن الخدف ةمست مع انا وأ ة ةهمس عباس

 يشم هللا لوسر مه ةعجلا اهيف اندبش امايأ اهب انَقَأف رمتلا نم ءىثب انل رمأ وأ

 تاببط تافيفخ تالك هيلع ىثأو هللا دم صوق وأ ىصع ىلع اًئكوتم ماقف

 نكسا وهب ترمأ ام لك اولعفت نا وأ اوقيطت نا منأ سانلا اهبأ لاق م تاكرابم

 ف ءانورو .انب احصأ ضع 4مم ءىش ف يب دوادوبأ لاق ف اورشبأو أوددس

 2 لا ههحر دواد ىأ مالك ف ذحب قلصوأملا ىلعي ىلأ 53220005

 بذيملاو رصتخلا ىف رز :مىازااب ازدنسءايلابو ءاملامتقب * ركحؤم 7 ١

 بالك نبىعقزب ىزملا ديع َن دلسأ نب داوخ نب مارح نب مك دلاخ وأ ود

 ًاردبدهش ناكو ةرجهلا نم نام ةنمس ةكم حق موي 3 يكملا دس الا ىثيرقلا

 ا ءأ . نأك 29 ! !دإ جا! اذ
 موق اليتق نوك ١ نأ ىناج ناتو نيا رسفأ عم

 ق ةنس نيتس شاعو روش هاولإ لع كرس 5 ع ثالث للعلا ماع لبق دلو رد

 دقو تبباث نب نانس>الا دحأ اذه ىف كراشب الو مالسالا ىف نيتسو ةيلهاحلا

 هر وربط نيح نم ىأ مالسالا ىف ةئس نيئس مهوب اذهب دارملانأ ناسح ةهحرت 2 انمدق

 هريغابيف دلو دحأ فرعي الو ةيمكلا فوح ىف مكح دلو اولاق ايشاف اروهظ
 “م

 ءافلعلا دنع فيمضق ايف دلو هنع هللا فر بلاط ىأ نبا ىلع نأ ىورام امأو

 نب ةورعو بيسملا نب ديهم هنع يور. نيضفحو برأ ةئس ةئيدملاب مكح قو

 راحلا ْ نأ كيعو ريبزلا

 نيرهس نب دهعو املا هم كهام نب فسواو بطنح نب بم باطااو دما نبأ

 ىنلا هاطعأو مالسالاو ةيلهاحلا ف ابهوجوو شرق فارشأ نم مكح ناكو

 5 504 . 5 بلا
 عدنصالا ةياهاحلا ىف اًديش فورعلا نم مصل و ريعي ةثام نينح موي 7



 سس ل سلسل حا اك ءايس الا بيكم
 ثا هل ليقف مرد فلا ةلامع ةيواعملل ابعايف هل ةودنلا راد تناكو هلثم مالسالا #8

 ىف جحو اولاق , ابنيب قدصتو يوقتلاب الأ مراكملا 3 ترهذ لاققش رق ةمركم
 قأوطأ مهعم فيصو ةثامب فقوو اهادهأ ةريللاب ابالج دق ةندب ةثأم ةعمو م السألا
 ءاداوج ناكو ةاش فلا ىدهأو مآزح نب م نع هللا اقنع اهيف شون :م ةضقلا
 ريبزلا مع نيأو اهنع هللا ىضر نينمؤلا ما ديرو تنب ةجيدخ ىخأ أ نبا م ريكو
 ّق قادر .ةريثك بقانم هلو ريزلا نب هللا دبع ىلا ىصوأو دايو نإ ءاوعا نبا
 تيأر هللا لوسرايتلق » لاق مزح نإ مي > نع لسمو ىراخيلا ىحيحعص
 ا نمابيتىل لف محد ةلصو ةئاتعو ةقدص نم ةلماملا ىفابب كثنمأ تنك
 9 هتمنص ائيش عدأال هللارف تلف لاق ريخ نم تذلسأ ام ىلع ت 2 عى لا
 انيورو ' ثنحلا عد ءانعمو رربتلا ثنححتلا 6 هلمالسلا ىف تدنصالا ةيلماملا
 ىاطعأف هنل !أس م 3 ىناطعأت كم هللا لوسر ت تاأس د لاق ركع اهيحيحص ف
 هيف هل كروب سنن ةواخب هذخأ ن ْه ةواح ةرضخ لالا اذه نإ ميكحاي لاق م
 الملا ديلاو عبشبالو لكأي ىذلاك نكون كرام منشن فارشاب هذخأ نمو
 ادا زرأ الّوملاب كثعب ىذلاو للا لوسراي تلق ميكح لاق ىلفسلا ديلا نمريخ
 ءاطملاهيطميل ايكحوعدي هنع شل ىضر رك ءوبأ ناكو ءايندلا ق قراثأ ىح اثيش كدعب
 نيملسملا ريثعم اب لاقق هلبقت نأ يأت هيطفيل رمع هاعد م 7 57 ب نأ ىنأيق
 نأ ىأف .ىغلا اذه نمل هَل مق ىذلا هقح هيلع ضرعأ ىنأ مكح ىلع دبش
 م هلع هلل ايطرفوت ىت 0 اتيش يل ىنلا دعب سأنلا نم ادحأ | ُ أزري) 0 هلأ

 زموبأ وهب ذولا ةاكز ف در ب مكح نبع دلاو ( ةيواعم ن ركحإل 017
 هنبأ هنعىور فورعم ةقث ى مباثلا ىرصيلا ىريشلا ةديحلا نب ةيواعم نب مح

 , » ىريرحلا وزب

 مامالاوهو ديز نيدامح هنأ ناذالاباب قسذهلا ف روك ذهمعداحإل 3
 ىضبلا ىدز هلا مهرد نب ديز نب داهح ليعامسأ وب أ هتاالج ىلع ممجلأ عرابلا
 نإ ورمعو نيريس نب دمخو يفأنلا اتبام عمس مزاح نب ريرج لآ ىلوم ىرصبلا
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 ا م ا

ااوىر وثلاينمام الا مالعأ ن رمتاعاجنعىور :مريغو نيعباتلا نمقثالخ وراد
 ن

 ٠ قاالخو نوره نب : ديزيو عك وو ناطقلا ىبيحنو ىدرم نباو كراملا ناو ة ةنييع

 ةفوكلاب ىروا ة ةعبرأ مهمامز ىف سان اذ ةعأ لاق ىدرم نب نما دبع نع أئيور

لاقو . ةرصبأ ايديز نيدامحو . ماش اانىعازوالاو .زاجحلاب كلامو
 نسحلا نب شاديبع

 :ةهلس نءاو ديز نبا ىنعي نداطل نم هويلطاق لها متبل ذاق نادانحلا هه امنا

ىح نب ىحي لاقو دير نب دامس نم نةتأ دحأ سيل نيمع نيم لاقو
 تيأرام 

 دامس نم ملعأ تيأرام ىدبم نبا لاقو .ديز نيدامح نم هرم ظفحأ شويشلا نم ادحأ

 قوكور نيعستو ناك ةنس داق دلو . .ةنسنب رشع بويأ أتسااجداح لقوا ديز نبا

 ةحلاصةلاج ما احيا أنا مددقو ةرصصبلاب ةئامو نيديسو عسل هنس نأضمر ربش ىف

 م هلع هَ ىضر هبقانم نم

 هلا ةاك زلوأ ىف رصتخملا ىف روك لم ساد نب ورعدلاو (ساحإ ١

 باطخلانيرع عمس ىعباتلا ىندملا ىبللا ورع نب ساد رم وبأ وه ىراخبلا لاق

 سامو كامتشا ١ اش نإ هنبا ةجرتىأتسو ورعوبأ هنبا هعيوو . هتعشا ى فر

 هركذ . ةدرفلا ءايسالا نم وهو ةلمبلا نيسلاب وميلا فيفحتو ةامهملا ءالا سكب

 «دآ. رف الأ ىف اهريغو متاع بأ نباو قراخبلا

 لاقي هو ذر ركن هنع ىضدو يهل لوسو مع ب اطاادبعنتز زج ١

 ةراعوبأ هتينك ةعاضرلا نع هوخأو همعو تم هللا لوسر دسأو .نج رلادسأ هل

 هنباب ىنك يلعب وبأ هتينكليقو :راجنلا ينب نم ةأرما نم ةرامع هللاقي هل نياب ىتك

 مع تذب ىهو هر هز نب فانم دبع ن بيهأ تلي ةلاه همأو 22 بقعي 2 ىلعي

 وهز ف ُضأ لو مأ بهو تن ةنمإ
 رييزلا مأ ب اطخأ كيع تثتنب ةيقاسق قيفش

 1 يسلك

 ةزناكو . ٠ مونع هلل ىضر مآوعلا نبا
 لسقو . نيئلس 6 هّللالوسو نه نس أ

 ثعيموم ةيناثلاةنسلا ىف ةزح لسأ: ةثراح ن كيزنيب وهن نب يش لوسر ىخآ رميرأب

 اردبدهشو ةئيدملا ىلإ رجاهو يلم هللا لوسر
 نيفيس لت اقوامظعءالب اهيفيلب رزرابو



 لحل . ءاحلا فرح

 نيح ب لطملا ديع ن . ةزخل هللا لوسر هدقع ءاول لوأ ىتئادملا نسحلا وبأ لاق

 قحسأنإ هنلاشو ةئييد ضرأ ن م نيسلا ريكي رح رحبلا فيس ىلإ ة ةنارس ف هثعب

 ا 1
. 

 اف وقت قدح مون ا ديشتسا ءبماهل 1 ا
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 نفدو رافكلا نم نيثالثو ادخأ لق نأ. دعب ةرجملا نم لالا ةنسلا نم لاوش

 6 هللا لوسر هيلع نزحو.هب كرب رازب رووشم هريثو هعضوم ىف دحأ دنع

 « مينع هللا ىضر ةباحصلاو

 رصتخما ىف روك ذم هنع هللا ىذر ىلاحصلا ( ىلس الاو ريعنب ةزحإ) 1

 نب رعوع نب ورمع نب ةزم دمت وبأ لسيقو حلاص وبأ وه : مايصلا ف بذهملاو

 نب ةلءبملا ءاحلابو ىاز 5 ةحوتفم ءارب حازر نب دعس نب جرعأالا نب ثرحلا

 نب ىمفأ 3 مسأ نب نامالس نب ثرحلا نب نزاع نب مهس ليقو.لبس نب ىدع

 ف لسه ىور ثيداحأ ةعسن 0 هللا لوس نع هل ىور . ىملسأالا ةثراح

 نب ةورعو دمع هئباو ابنع هللا ىمر نينمؤملا مأ ةشااع هنع تور .اًديدح هحيحص

 ىدحإ نبا وهو نيتسو ىدحإ ةنس قوت ' مهريغو راسي نب نامل سو رييزلا

 انربخأ .لسم حيحصف اذه تبث رهدلاموصي ناكو نين اكتب ليقو ةئس نيعسو

 انثوأ انانايفسنا ابنا اينإ ىدولملا انا ىسرافلابلا !ىرارقلا اينا_طساولاقحسا وبأ

 ةزمح نأ» اهنع شا ىضر ةثئاع نع هيبأ نع ماشه انث دامح انث ميرلا وبأ انث لم

 موصأفأ موصلا درسأ لجرد فإ هللا لوسر اي لاقف 2 ىنلا لأس ورمع نبا

 هدانساب هخيرات ىف ىراخلاىورو <« تئش نإ رطفاو تش نإ مح لاق رفسلا ىف

 انقرفترغس ىف ف دع هلل لوسر عم عم انكح و لاق هيبأ نع أذه ةزمح نب دهم نع

 نأو مهنه كاله امو مري اهيلع ارمج ىتح ىعباصأ تءاضأل .اهلظ بل ىف

 - « حلاصايأ ٠ انك يلع ء ىنلا نأ د هداتساب يورو 6 رينتل ىعباصأ

 1 د.ىف بذبملا ىف روك ذم هنع هللاوطر 1 , يقاحصلا # ةغانلا نلحإ» ١ 0
 يلد 0 حتفب و نب ةعبانلا نب كلام نب 2 لت وبأ هو .ملاو ةلمهملا ءاحلا 0 نينجا

0 
< 

 (ءامسألا بيذبت ١ ج مز
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 هَ ةعاط ندم نب ةدحولا ءايلاب ريك نب بت رخعأ نب بعك نب ةعيبر نب راج

 هل ناكو ةرصملا لزت .ىذ- 81 رمضم نب ايلا نب ةكردم نب ليرفه نب نام نبا

 ةدعو هلي د ذلأ 11ه مأ نم تع ىبلا نعءعوز ند يف جاجملأ نب سم هرك د .زاذ 5 اذ 11 5 ل

 ل 9

 8 أو 1

 . رعأ هللاو نييرصبلا نم هريغ

 ىف روك .ذم ليوطلا قوف ةانثلا رسل كبريت لاقيو * هيوريت نس دي ١

 مس ناوديمح فأن نإ يقع كيبع وبأ ليقو ةديبعوب أوه .طئاخلا رك عيب باب قرصتخما

 لاقيو ناربم ليقو ناخرط ليقو هيوذاذ ليقو ريت ليقو هيوريت ديمح ىأ
 - تاعاج ممسو كلام نب سأ ممم ءق رصل ى مبات وهو دواد لاقيو نمح لا دبع

 ىروثلاو كلامو ىرمعلاْلاديبعو ىعباتلا ىراصن الا ىم هنع ىور نمعباتلا نم
 .قبالخو ناطقا! ىي“ و ةيلعنأ وكرابملا نا و ناداجلاو مشع و ةيعشو ةلديع نبأ و

 تثيملا دنع في ناك ليق ليوطلا ديمح ليقف نيديلا ( ليوط ًاريصق ناك هنإ لبق

 تيأر ىعمص الآ لاق ىراخبلا لاق .هيلجر ىرخ لاو هسأر هيدب ىدحإ لصتق

 ليتو .ىعازلا تاحلطلا ةحلط ىلوم وهو نيديلا ليوط نكل اليوظ نكي مل اديه
 ةنس تام زمتيا ليوطلا ديمح هل ليقف ريصقلا ديمح هل لاقي لجر هناريج ىف ناك

 ْ ه ةنامو نيعبرأو ثالث

 سيق نب ديم نأوغصوبأ وه رصتمملا ىف روك ذم ( سيق نب ديم )ل كل

 نب رمعو دهاجتو ءاطعو سوواط نع ىور جرعألا كسلا فالوم ىدسالا
 نانايمسلاو كلامو قداصلا رفعج هنع ىور ٠ مهريغو ىرهزلاو زيِزملا دبع

 ءارقلاو دايعلا نم رهسمو ىراشبلا هل ىور نيروبثلا ةاقثلا نم وهو نورخآو
 ىتعي مهيسحأو مهضرفأ ديه ناك نايفسلاق .هنءارق ىلع نوم.تجي 2 لأ ناآككو

 ه ريثك نب هلل ! دبع نم الو ةنمأ رقأ 2ك نكي و لاق ةكم لهأ
 بذهلاورصتخما فروك قمهنع هلل ىضريفاحصلا#بهارلا نةللظن 2

 رماع يبأ مسأو رماع ىنأ نب ةلظنح وهاضيأ بذبملا زان ىفو ريسلا باتك ىف



 لَ ءايمالا بيدهم

 ىراصنالاو رعنيدبع ر ءاعيفأ مسا ليقو ةعيبض نب ةيمأ نب ديز نب ىنيص نب ورمع
 نب هللا دبعو وه ناكو بهارلاب ةيلهاجلا ف فرعي رماع وبأ ناكو ىنداا يسوألا

 رماع وبأ تامو .هرهظي رماعوبأو قافناا نطبي هللا دبعف نيقفانم لولس نب ىنأ

 ةباحصلاتاداس نم وبف ةلظنح امأو .ةرجلا نم رشع ةنس ليقو مسن ةنس أرفاك

 بتك ىف ربتشا الل كلذ هل لبق اعإو ةكئالملا ليسغي فورعملا وهو ميئالضقو

 هنأ ةلظنح نأش ام ضلع ىنلا لاق دحأب ديثتسا نيح هنأ ىزاغللو خيراوتلا

 .لاستغالا رخأتي لف بنجوهو ةعيهلا عمس تلاقف هتأرمأ اوأسف ةكئاللا هتلسغ

 « هنع هللا ىفر ةرحطلا نم ثالث ةنس لاوش فصن دحأ موي دبشتسا

 رطفلاب طلغلاةلاس ىف مايصلا باتك ىف بّذدبلا ىف روكذلا 4 ةلظنحإ9 17

 نب ةدلخ نب نيصح نب ورمع نب سيق نب ةلظنح وه سمشلا بورغ لبق

 ىندملا قرزلا ىراصن'الا ىأزلا مدقتب قيدز نبأ مع ديدشتو ملا مهب دام

 نب خدم ةد هر ره يلأو ريذلا ن او نامعو باطخلا نب رمع نعىور . ىهباشلا

 رع  ىراص اضن الا ىيحن هنع ىور. منعا ىضر جيدخ خا دوخب 8 3 ّى رهزلاو

 ه مزح اذ ناكو مسمو ىراخبلا هل ىور ةَق وهو

 بذبلاو رصت#لا .نم ةماسقلا يف ناروكذم ةصيخت وخأ ةصيرح 7 55

 ديدشتلا ربش الاو ةنك اس ابْعيَمَم زوجيو ةرودكم ءايلا ديدشت امبيف زوجيو

 ةئراح نب ةعدجم نب ىدع نب رماع نب سد” نب دوهسمنب ةصيوح ديعس وبأ ودو

 ىثراملا ىسوالا ىراصتالاسوأالا نب كلام نب ورعب ج رزخلا نب ثراحلا نبأ

 رئاسو قدنخلاو أدحأ ةصيحم هوخأو وه دبش هنع هللا ىضر ىباحصلا ىندللا

08 1 5 
 ا لا لق“ ل 3 8 6 ةمثح ىبأ نب لهس نب دم هنع ىور . حلم هللا لو مماهدعب دهاشلا

 4: ؟ ماد 1 * 00ه 90 1 ١
 ةبهل وح مسأو هليق هبل ملدأو هصيخغ 3 نسأ ةصروتس ناكو دوس نإ مارحو

 *# ةرويشم امتصقو اهنع هلل ىضر ةصرع دب لع

 بذجملا روي ةندهلا رخاوأ ىف روك ذم ىدوويلا # بطخأ نإ ىح 3 1



 ديز نب ةجراخ 1/١

 قىحو روبشملا ىلع ءاجلا مضي وهو اهنع هلأ ىضر نينمؤملا مأ ةيغص دلاو وه

 © هلا مهنعل دوهيلا ءاسؤر نم ناكو اهرسك

 ةبجعم ا ءالأ فرح

 رابخ ةلأسىف بذهملاىف روكذم ةعبسلا ءابقدلا دحأ «ديز نيةجراخإلا ١8

 وربع نبناذو نيديز نب كاحضلا نب تب اث نيديز نبةجراخديزوب أاوهقتعلابةمأالا

 ىعباتلا ىندملا ىراجتلا ىراصن الا راجنلا نب كالام نب ملغ نب فوع دبع نيا

 ماس هنع ىور ةيراصن الا ءالعلا ماو ديزي همعواديز هايأ ممسو نامع كردأ

 ناككونورخ او دانزلاوباو طيسق نا هّللأ دع نإ كيرإد ىرهزؤلاو هلل دبغ نب

 .ةعيسلا ةنيدملا ءابقغلا دحأ وهو هتلالجو هقيا وت 5 لع اوععَت و للعلا يف اعراب اماما

 هللا دبع نب تأ دييعو . دم نب مساقلاو . رييزأا نإ ةورعو: بدسلا نب ل كيعس

 ةيالب عباسلا قو. راسب نب نايلسو٠ دز نب ةجراخو . دوهسم# نإ ةينع نبا
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 ةحراخ قا نع ىريض هنم سقف ةعأب ىدتقي الوم لك الأ

 ةجراخخ ناهلس ركب وب اديعس © مساق ةورع هللا ديبع مذ

 « ةنس ننعبس نبأ وهو ةثام ةنس ةئيدملاب ىفوت

 نب دلاغ لضفلاوبأ وه رمعتحلا ىف روكذ. ءابلا حتتب 4حابر نب دلاخ ١

 ليئارسأو عدو هنع ىوراهربغو نسحلاو ةمركع عمم ىرصبلا ىذه حابر

 - هقياوت ىلع اوقفتاو مهريغو نوره نب ديزبو

 قالظلاو بذهملاةمعطا فروكذمهنعهّشلا ىضريفاحصلا (دياولا نيدلاخإل
3 



 ا هللا فيس ديلولانب دلاخ ةجرت

 ديلولاوبأ ليقو نايلسوب أوه اهريغوطيسولا نم فوخلا ةالصو رذخلا دحو ريسلاو

 نب ةرمنإ ةظدي نب موزع نب ورمع نب هللا دبع نب ةريغأأ ني ديلولا نب دلاخ

 راملا تذب ىرغملاةبايل همأ. هللا فيس جوزملا ىشرقلا ب

 لعب دما سايعلا ةأرمأ ىرجكلا ةبابلو اهنع هللا ىطر نينمؤملا مأ ةثوميم تخأ

 ةتوم ةوزغدبشو . ةرحطأ نم تس ةنس ةدعقلا ىذ ىف ةيبمدحلا تناكو ةينيدحلا

 لوسر نع هل ىور .انينحو ةكم حتفو رعيخ دهشو هللا فيسفتموي ملي ىنلا هاممو

 سايغ نبا هنعىور .ثيدح ىلع سمو ىراخبلا قفنا اثيدحر شع ةيئامع 0 هللا

 .مبلع هللاىضر نويباحصلا لبس نب ةمامأ وبأو برك دعم نب مادقملاو راجو

 نيرورشملان مناكو اهريغولئاو وبأو مزاح ىبأ نب سبق نيعبتا نم هنع ىورو

 ىديق دنا دقل لاق هنع ىراخبلا حيحص قى تس ةسايرأاو فزشلاو ةعاجشلاب

 راكي نب ريبزلا لاق * ةيناعب ةحيفص الإ ىدب ىف تبن اش فايسأ ةعست ةنؤم مول

 يسأ نيح نم لزيإو ةيلهاجللا ىف شيرت لويخ ىلع مدقملا وه دلاخ ناك ءريغو

 هثعب واف ىلب أف ةكم حنق دهشو اهتمدقم ىف نوكيف لوخلا ةنعأ تكي هللا لوسرهيل وي

 ديشمهل حصيالو هلجبت رمل امظع انيب تناكو ابمدبف ىزعلا 3 ل لوسر

 بحاص ردكأ ىلإ هنا لوسر هلسرأو ةكم حتف لبق تع هللا لوسر مم

 هدلب ىلإ هدرو ةيدرخلا ىلع ىلع هلاصت ع هللا لوسر دنع هرضحأو هرسأف ة ةمود

 مدقف جحذم نب بنك نب ثرحلا ىب ىلإ رشع ةنس يي هللا لوسو هلسرأو

 هللا ىضر قيدصاا ركب وبأ هرمأو : مهءوق ىلإ اوعجرو اوماسأق مهنملاجر هعم

 مظعلارت الا مهلاتق ىف هل ناكو ةماهلاب نيدترملاو باذكلا ةءايسم لاتق ىلع هنع

 قشمدتتنا و قارعلاب سرفلاو ماشلاب مورلا لاتق ىف ةروهشملا ةمبظعلا راث آلا هلو

 أروصتملازب الفعب كربتي وهب رصنتسي تعط لوسر رعش نم رعشهتوسنلق ىفناكو

 عضوم ىندب'قامو اهو وو أ فحز ةثام تدبش دل لاو ةاؤولا !دلاخغ ترغحاملو

 نيعا تمان الف ىشارف ىلع توما انا اهو ةيمر وأ ةنمط وأ ب رم هينو الا ريبش



 ءامسالا بيدهم <34
 سم د

 ةفالخ ىف ىفوتو 13 اه ص رخدم انأو هللا الإ هلإ ال نم اجرأ يلع نم ىلامو ءانبحلا

 هريقو صم هتاكو تلناكو نبرشعو ىدحا ةئس هنع هل ىكر باطخلا نب رمم

 5 مك طم حك 7 ل انثإ 2 مذ عا مسدقدألا *مدلاة عود وبأ هلاق هني ءدملاب ؛ يق اقو ١ .صمم ْن رت ليم وك ىلع روهشم

 ةافولا هن رض امو اديدش انزح نوحس الو رم هيلع نزحوا :لو اللا حيحصلاو

 ص ضأ لوسر نأ نيحيحصلا ف ثدبو 8 5 ليبس 9 هحالمو هس رف سدس

 هردر ىبثمةريثك هلئاضفو »6 نا ليبسف هدئعاو هعاردأ س رجح ادلاخ ناد لاق

 هه« هع نا

 رى

 رركت هنعّْشا يضرىاحصلاةددش 11قوف ةانثملا اتا اي (ترالان:بايخإل ١

 نب ةلدنج نع ترالا نب بابخ ىحي وبأ ليقو .دمم وبأ ليقو ٠ هللادع وبأ وه

 سايلا نب ةخياط نب : , دأ نب رم نب ميع نب ةانم ديز نب دعس نب بعك نب ةعزرخ

 ةكع عوف ةيلهاملا ىف ءايس هل قرع وهو ناندع ندعم نب رازن نب رضع نبا
 نم يهو ةيعازجملا عابس تنب راع أ ما ىلوم وه ليقو ةرهز ىنب فيلح وه لبقو
 فاملا ىرهزءالولا ىعازخ بسنلا ىميع وهف ةرم نب بالك نب ةرهذ ىب ءافلح
 سداس ناكو يلاعت هللا ف بذعت نممو مالسالا ىلا نيقباسلا نم بابخ ناكو

 بابخو ركب وبأ ةباحصلا نم همالسأ رهظأ نم ل وأ دهاجع لاق .مالسالا ىف ةتس
 هموق هنع ملك هنع هلل يفر ركبو أ ناكف راع مأ ةيمسو رامعو لالب و بيبصو

 رافكلا طعي ملو رجص ابابخ نأ ىعشلا لاقو .مهنوبذعي |,ناكف نورخآلا امأو
 يفر رم هلأسو لاق هرهظ م 1 بهذ ىتح فضرلاب هرهل نوكزلي اوامُك هولأسام

 لاقر لظنف ىرهظ ىلا ر ظنأ ع نينمؤما ريمأ أ لاق نك رشملا نم ىقل امع هنع 5
5 

 اهأنطأ ق ب لع ترحمو رأت تدقوأ دقل بايخ لاق لجر ر ,ظ مويل تا

 لوسر مماياك دهأشملاو ادحأو اردب يي هللا لوسر عم دهشو ' ىريهظ كدو الإ

 ىراخيلا , قمنا اثيدح نو الثو ناد# | هللا لوسر نع هل ىوو لي هل

 لا دبع هنيأ هنع ىرر .ثيدحت مسمو نيثبدحن ىراخيلا درفنأو ةثالث ىلع لسمو



 بسس سس سس ل كذآ ا ءايسالا بيدهم
 ض ومو نو رخأو ىعشلاوةرسسي» وبأو قورسسو لفون وبأو مزاح ىأ نب سيقو
 يضر لع ةفالخ ىف نيثالثو عبس ةنم هَ وكلاب هنع قوت اليوط اديدش اضرم بابخ

 امنا سائلا ناكو كالذب ىصوأ ناكو ةفوكلا رهاظب ن فد ريق لوأ هرمقو هن
 ال وكلذب بابخ ىمدوأ نيح ةفوكلا رعاظب اونفد م : ممويب بأ وبأ لع نودي
 شاعواهئاط رجاعو ايعار سأ انايخ هللا محو لاق هربق ههجو هللا مك ىلع ىأر ىأر
 انالث هريع ناكو . الع نسحأ نم رجأ هلا عيضي ناو همسج ىف يلتباو ادهاجم
 « هوطلغو ةرشع عسق ةئمع قوت ميضعب لاقو ةنس نيمبسو

 وه بذهلا حاكن ىف روك ذم ماذخ تنب 4 ءاسنخ دلاو ماذخ) 4
 .ىاحصلا يلدملا ىمو الا ىراصن الا دلاخ نبا ليقو ةعيدو نب ماذخةعيدو وبأ
 « نيتمجمم لاذو ةرودكمءاخي ماذخو

 35 ىباحصلا كتاف نب 1 رخآل 6
 قى بذهلا ىف روك ذم هنع هللا ىفد ىف ١2 نأ م

 كتاف نبأ٠ ارا تاو ءاخلا ملي مرخ تر أوبأ ليقو ىد وبأ وه روزلاب ةدابشلا

 57 1 نبورمتن ب فاقلا مب بيلَقلا نإ مكاو نب مر نب دادش نب مرخأالا نبا

 دأو أ
 دل ا

 حيحصلاو اهدبشي ل 01 93 اردب ةريس هو م دبش ؛ةىدس لإ ةعارخ نبا

 نييفوكلا ف ليقونييماشلا ىف دودعم وهو نورثك الاو ىراخبل
 مب ةليمم نا ميرو كيوسم# نإ رورعملاو .نعأ هيأ هنع ىور“ ةقرلا لؤ

 « نورخاو نيعلا

 لوأ ىف بذهملا ف رركت هنع هللا ضر يقاحصلا 42 تباث نب ةعرز زخ) 5: ١

 ترألا ئن ةعزخ ةرامم وبأ وه تادابشلاو ءاسنلا ةرشع قو جيمخلاب م عأ رجالا باب

 طخ نب رماع نب نانع نب رماع نإ ةدعاس نب ةبلعت نس هك اغلا نب ةرامع نا

 ةءاطخ ىمسو يدلل ىمللا ىس و الأ قراضصتا الا | سصوالا نب تالام نب مثج

 اهدعب امو اردب ع ثا لوسصر عم ةعاخ دهش *ه.طخ ىلع ةلجحر بر هنال

 8 ةيارئناكو ةمطخ ب مانصأ نارسكي يدع و ريو ةعزخ ناكو دهاشلا نم



 مالسلا هيلع ريشخلا ةهجرت اك

 و نيفصو لخا هنع هللا ىفر لع مم دهشو ةكم حتق موي هديب ةمطخ يب

 لقت لوقب لع 3 هلل لودر د تعيس لاق نيفصب رس بنبأ لك اءف امبيف لئاقي

 *نينالثو عبس ةلس نيغص تناكو ىل## ىتح لتاقو هفينس ىلسو ةيغابلا ةئغلا|رامع

 نورخاوةرامع هنبأ هنع ىور .اثيدح نوثالثوةياع دي ل لوسر نعدل ىور

 ىمس ناكف نيلحر ةدابشك هتداهش لعج يع 51 لوسر نأ هيقاثم لجأ نمو

 هل 5 لوسر نأ تبث نب ديز نع ىراخبلا حيحص ىف انيور . نيتدابشلا اذ

 « نياجرةدابش تباث نب ةهرخ ةدابش لعج

 ءاخلا معتنب وه ةيزعتلا باب يف بذهملا ىف روك ذم ( يل رضا ) 17

 رضنملاو .هرئاظأ ىف اك اهحتفو ءاخلا رسك مم داضلا ناكسإ زوجيو داغلا رسكو

 ناكلم نبأ تحن ةانثم م ةنك اس مال مث ةحوتفم ةدحرم ايلب همساو اولاق بنل

 و _ ةبدتق نسالاق .٠ ناولك ليقو ماللا ناكسإو ممملا حتفي
 الإ بهو لاق دفق راهعأ تيح اب 2 2

 ماسن دشق رأ نم خااش نب رباع نب غلا نب ناكل نب ايلب رضخلا مسا هبتم

 اع لاقت رهاب هييقلت 7 بكس ف اوتلتخاو كوالا ن 00 هوبأ ناكو اولاق أ
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 ضرالاهحو ةورقلاو ءارشخ ثر

 باوصلاو هوح ام ريغ

 لا ىضر ةريره ىأ نع هينم نب ماه نع ىراخبلا مييحص انور دقق»لو الأ

 نم زم يبن اذان ةورف ىلع سلج هن ال رضخلا ىمس اعإ لاق يضع ىنلا نأ هنع

 بحاص وهو سابعلا وبأ رضا ةيلك و "حب رص حيحص صن اذهف ءارضخ هئلخ

 هباتك ىف هيلع ىلاعت هللا ىتثأ دقو هبقل ىلإ ليبسلا لأس ىذلا يلع ىنلا ىموم

 (امهعاندل نم هانماعو ائدنع نم ةمحر هانيث أ اةايع نم ادبع ادجوف ) ىلاعت هلوقإ

 يسوم وه هيحص ىذا مومو تابوجت الا ثالث تاي . آلا ىقاي ىف هنع ثا ريخاف

 لسمو ىراخباا حيحصيف روبشملا ثيدحلا هب ءاج 5 ؟ىلاعت هللا يك ليئارسا ىنب

 لاقت هتوبو رضخلا ةايح ىف اوفلتخاو هثرمأ نم بئاجع لمتشم وهو



 ا ءايمالا بيذهت

 ةيفوصلادنع هياع قذتم كلذو ان رهظأ نيب دوجوم ىح وه ءاملعلا نم نورثك الا

 هلاؤسو هع ذخالاو هل عامجالاو همور ف مهاباكحو ةفرعملاو حالملا لهأو

 5 أ م ا ع
 رهشا ورصح نأ نمرذ | ريخلأ نطأومو رسلا مصاول ف هدوجوو هباوجو مشأ ورص نأ نمرثك أ ريخلا نطاومو ةفيرشلا مضاوا! ف هدوجوو هيأ رج

 ريهاه دنع ىح وه هيواتف ُق حالصلا نب ورمع وبأ خيشلا لاق . 0 3 نأ نك

 .نيثدحملا ضعب هركناب دق امإو لاق كلذ ىف مهعم ةءاملاو نيمحلاصلاو ءانلملا

 نم خييشلا ريغ فورالا هذه هلاك اذكو الس رم هنوك ىف اوهلتخاو ىأ رهو لاك

 رغما نكي مل ءاياوأ الا باب ىف هتلاسر ىف ىريشقلا مسماقلا وب أ لاقو ٠ نيمدقتلا

 لبقو ىلو وه لبق هريسغت ىف ىدرراملا ةاضقلا ىفقأ لاقو ٠ ايو ناك انو ايبز

 رخ 1 فو.لطاب وأ فيعش ببرغ كلاثلا اذهو ةكاللا نم هنإ ليقو ىن وه

 نايفس نب ميهاربأ لاق ابحي م الجر لتقي هنأ لاجدلا ثيداحأ ىف سم حييحص

 لاقيه: هدئسم ىف رمعم لاق اذكو رضحلا وه لجرلا كلذ نإ لاقي لم بحاص

 نمز ىف ناك رضخلا نأ ىف انالتخا رسقملا ىلعالا قدسا وبأ رك ذو. رضخلا هنا

 ع لع رفخلاو لاق رثكب هادعبا مأ ليلقب ةدعب مأ مالسلا ةياع لبلخلا ميهارب

 رخآ ف الإ توعال هنإ , ليقو لاق ٠ راصب الا نع بوج# رمعم ىأ لاوقأالا

 ءنأ رَملا مفر دنع نامزلا
 1 3 و 3

 ةقباساا ىف ريج الا نيمضت باب بذهلا ف روكذم(ورعنسالخإ 28 ١

 سالخ و هوةلءهع نيس هرخآو فيفختلايوةمحعلا ءاخلا رسكب وه .فذقلا لوأ فم

 ىوروةشئاعو صايعنباو رساي نب رامع عمس 'ىعباتلاىريصبلا ىرجملا ورمع نبا

 ةداتقو رانيدنب كلام هنعىور'مهنعمللا يضر ةريره ىأو بااط ىلأ نبا لع نع

 « عامال باتك نم ىلع نع هتياورو اولاق ةقث وهو مهريغو ىلارعالا فوعو

 فاكتعالا باب فةضو رلاىف روكذم ةيب رعلا ماما  دجأ ن لاخلا ف! عه

 ديهأرثلا ىدزالا دجأ نب ليلخلا ىرمبلا نحرلا ديع مبأ ةيبرعلا ماما وه

 ياعسل لاقو. باوصااوه اذه

 4 ءامسألا بيدها ١جاعم 0

 ةلموم لادبو ءاهلا رسسكو ءاغاا حتفب ديهأرفلاو“



 ةيجمملا ءاخلا فرح اا
 سس ل لآ

 ةرهاظتم هل واعلا نم ءاماملا بتكوا كش الب فيحصت وهو ةيجفم لاذب وره

 ىدوهرف لوقي ساو نكو هدحادص ىف ىر*وم ا لاق ٠ ةلمهملاب هنأ ىلع ةدباطتم

 رضاح ن نامع نع ليلا ىور متاح ىبأأ نإ لاف .ذر 21 نم ن 41 أ ا 1 1 !1

 ىعيصالاو ليمش ني رضنلا هعنك ىرر" ىنايتخلا بوبأ نعد٠ سأيع نا نع

 انيطل اكذ لالخلا ناك فراعملا ف ةيدتق نبأ لاق .رثرخ نبهوو رصف نب ىلعو

 نم ةييرعلا مولع ىف همدقتو هلئاضفو هتالج ىلع ءافملا قذثاو انطق
 هيلا هيف عوجرملا كللذ يلإ قالا وهو ضورعلاو فيرصتلاو ةغالاو وحنلا
 بانالاوخيراوتلا لم لاقاعرو ليلخلا ناكو ةيب رعلا لهأ م امإ هيوبيس خيش وهو
 ةأور "3 .امملاف نأ لعارءاذع لياخلا ىبأ لبق دحأ 0 انين دعب دحأ مس م

 1 وا ثيدحلا مولع ف مهتحضوأ لو دهأ نإ ليال أ مون 2 دحأو لك ىب حدمملا هد

 ةرع هناابقوت' طلال امطقنم اذدلا نم اللقتم ادهاز ليلخلاناكو أذو نمحرلا دبع

 نوبسني ءاسلملا ضءبو ارتك فنصو نيعبسو عبرأ نبا وهو ةئامو نيهيس ةنس
 رفظنا نب ثيللا ابعمج تامطقم تءناك لوقيو كلذ ركني ميضهبو هيلا نيعلا باتك
 .ىرب وهو ليال يلإ اهيسأو صقتو اهيف دازو ليلخلا بحاص راسب نب ىصن نبا
 .بيذبتف ىرهزالالقزيام اريثك ون ديملاباتك ىف طيلاغالا ةرثك ىلعاوةفئاو اهنم
 يف كلذ نمالم رذأسو ثيالا ددع نم اذه لوقيو طيااغالا ن هم نيملا نع ةغللإ

 + ىلاعت للا ءاش نا تاذللأ مسق

 وهو ف وخلا ةالص يفطيسولا ف روك ذم ىباحصلا (ريبج نب تاوخإل +٠6
 ' .ىرما نب ةيمأ نب ناعنلا نب ريبجنبتاوخ وهو واولا ديدشتوةمجعملا ءاخأحئنب
 .نبفوع نب ورمع نب ةبلعن نب ةلءللا» ءارلا حئفو ةدحوللا ءابلا مضب كريلا وهو سيقلا
 لد ءموتللق اصوأ ليقو . هلل ديعوأ هتينكو ىمو *هلا ىراصنالا سوأ ناكل“
 ,ش يَ هللا لوسر ناسرف دحأ وهو ىف ؟ لب ناتينك هريمل 5 هل نانينك احب امس

 ععجر هنأ ة ةبقغ نب ىسوم لاقو' مهضعب لوق ىف ريجج نب هللا دبع هوخأو ووه اردب



 114 ةلمبملا لأدلا فرح

 هزجأو ةوهسلا يل هلل لوصر هل برضف هباصا حرج وأ ضر ءارغصلا نم

 ىرفلا رهأاديع نب رعواو نايناويصالا ميعن وبأو هدام نبا ظافحلا لاق كنذكو

 باحص | نماضي !هلاق اذكو ةباحبع جأإ 4ك لق عياألا 1 ًّ

 نييحللا تاذ بحاص وهو ياكلاو راسب نب قحسأ نب دمم ىزاغملاو ريسلا

 هريثك ركسا امو ف وتلا ةالصف تع ل ىنلا نع ىور. ل ميث يب نم ةأردأ ىهو

 تس الإ ةئامةنس نوعستو ميرا هرمعو نيعبرا ةنس ةنيدملاب قوتو .مارح هليلقف

 هىلاعتهللا مهر ربا دبع نير وبأو نايناهيصالا ميعت وبأو هدم نبا هلاك نياس

 يتاثاا بالا ىف بذهلا يف روك ذمهنع للاىذر ىناحصلا ( هيوذادذ 0

 ةمجمعلاذ فا الادعبو فالخ الب هلوأ ىف ةلمهم لادب وهو ةيضقالا باتك نم

 واوم ة ةحوتتم هو "لو ةلابا و.هلاو» ريغىهلقلا رك ذيل و ةلميملبقو روبخلا دنع

 نيذلاةثالثاا دحأ وهو ملاص فاحص اذه هيوذادو ةنك اس تحت ةانثم ءايمتةحوتفم

 ودكم نب سيقو ىفيدلا زوريفو ه وذاد مثو باذكلا ىسندلا دوس الا اولتك

 2 يي ها لوسر ةايح ىف ن نكلا ءاعنصب هوأتلو

 بدأ باب رخاوأ ىف بذبلا يف روك ذم ا 4 ىبنلا لايئاد ) 67

 ماللا فذ ايناد اضيأ هيف لاقي هنأ نيعلا باتك بحاص ركصذو ىئماقلا

 مايأ ىف ناكو ةوبنلاو ةكملا لجو زع هللا هانأ نمت وهو لوألا روبغملاو

 ليثارسسأ يب نم هرسأ نم عم رصن تاد رسمأ م هيمو لهأ لاق. صن تخب

 م رسل اهر رخص 7 سان 1! رحغو هع“ رق ان
 ْن دك رص تدق يأ زر 92 موسحو

0 02 1 0 
 « لع هللاو سوسلا رهتب هريثو اولاك همركأو هبجعأف لاينأد

 عوطتلا ةالصفبذهلا فو رصتشأ ُْق رركن هيلع 5 ينلا درادإ ١ نأ



 سس تس لو

 تى نم هادم م ةرودكم ة ةرحج اشإ و دواد ناماس وبأ وه ةريثك عضاومو

 نب دوأد وه سارعلا هباتك ف ىلعتلا: قاحسإ وبأ لام 5 هيجل نيش مم 4 اع

1 1 355 
 ناو رصقح نب مأ أرني بدان ىمح نب نوت ديوع نايشب _- ا نلوقس 32 زعاي نا ع اوس 0 مه 2

 . مالسلا ميدلع ليلخلا م ماد نب قاحسإ نب بوقعي نب اذوهب نب صراف نبا
 هيلع ىلاعت هللا لضف مظع ىلع ةحيحصلا ثيداح ”هلاو تالا ترهاظت دقو
 ىلع انلضف ىذلا م دملا الادو املع نايلسو دوادانيتا دقاو ) ىلاعت هللا لاق
 ذإ ثرحلا ىف ناكحي ذ!ناملسو دوادو ) ىلاعت لاو ( نينمؤلا هدابع ن مريشك
 لايجأي الضف انم دواد انيت 1 دقلو ) ىلاعت لاقو.تاي ' الا ( موقلا م :ْغهيف تشفل
 هل نأو كلذ هل انرفغق ) ىلاعت لاقو .ةياالا ( ديدحلا هلالأو ريطلاو هعم ىلوأ
 ل الإ 0 ةغيلخ كانادح 03 دو أدأن ٠ هب ,آ نسح ىئاز زا اندتع

 سأت نمد محا ضد 2 - 1 د و

 هتبرذ نمو ) ىلاعت لاقو ( ًاروبز دواد انيتأو ) ىلاعت لاقو ٠ ةب . الا ( قحاب
 اللا هس هاتاو تولاح دواد لتقو ) يلاعت لاقو .تابا هلآ ) ناملسو دوأد
 باوا هنأ ديالا اذ دوأد انديع رك ذاو ) يلامتلاقو ( ءاشب امت هملعو ةكملاو
 باوأ هل لك ةروشمح ريطلاو قارشالاو ىثعلاب نحبس هعم لايلا انرخس انا
 ىراخبلا حيحص ىف انيورو ( باطخلا لصفو ةكحلا هانيئاو هكلم انددشو
 ص هلل ! لوسر لاق لاق هنع هللا ى مر صاعلا نو مع نب هللا دبع نع يسمو
 ماني ناك دواد ةالص هلا ىلإ ةالصلا بحأو دواد مايص هللا ىلإ مايصلا بحأو
 اذإ رفي الو 55 رطقيو اموي موصيي ناك و هسدس مانيو هلك موقبو ليللأ فص
 نيححصلافةياور ىو « رهذدلا فصت وصي ناكد»نيحيحصلاف ةياور فو.« يئال
 يسوم ىبأ نع اميرحيحص يف انيورو 6 اناا ديعأ ناك هئاف دوأد مايصمص»
 ةدرابلا كلن ءارقل ممتسأ انأو ىتيآروأ , ع هللا لوسر لاق لاق هنع ل ىضر

 ىتتبأرول » ىراخبلا ةياور ىف سبا « دواد لارع 5 مأزم نم أرأ 5200-7

 كسا 111سم سس سس ا ا م م ىلأ نع لسمو ىراخيلا ىب ميحص ىق أنيورو )١( «ةحراملا كلتءارقأ ممتسا انأو
 ةحرابلا كتءارق عمسأ انأو ةخسن يو )١(



 4١ طع هللا ين دوأدةمجرت

 رم نكف نآرقلا دواد ىلع فنخ دقا لاق ع ا لوسر نأ ةريره

 « هدب ىلع نم الإ لك أيالو هياود جرست نأ لبق أرقيف جرست نأ هباودب

 بركي دعم نب مادقلا نع 3 حيحص فو .روبزلا تارقلاب دارثأ

 نم !ريخ طق امامط دحأ لكأ ام » لاق 2 م يبان ع هنعّشأ يضر

 انيورو 6 هدب لمع نم لكأب ناك دوواد هَ ىف أ نأو هذب لمع نع ىكأب نأ

 هللا لوسر لاق لاق هنع للا ىفر ءادرالا ىلأ نع ىذمرتلا باتحح ىف

 لمعلاو كبح نم بحو كيح كلاسأ ىلأ مدللا دواد ءاعد نع ناك ١ ع

 ءانا نمو يلهأو ىسفن نم ىلإ يحأ كبح لعجا ميلا كبح ىنفلبي ىذلا

 « رشبلا ديعأ ناك 2 لات دواد رك ذ اذإ ني ل هلا لوسر ناكو لاق « درابلا

 ضايع نب لضفلا نع ءايلو الا ةيلح ىف انيورو» .نسح ثيدح !ذه ىذمرناا ل5

 ىلاعت هللا ىحوأف يل تنك 5 ناماس ينبال نك ىهلا دواد لاق لاق هنع نا يضر

 تنك 6 هل نوكأ أ ىتح ىل تنك ا يل نوكي نايلس كنبال لت دواداب هيلإ
 نئازخ دواد ليثارممإ اوئب تطعأ تولاط درشتسا امل ءاملعلا لاق ىلعثلا لاق .ثأل

 اوني منجي لو نينس عبسب تولاج لتق دعب كلذو ميستلأ لع هوك امو تولاط

 روجأ دوأد ناك هبنم نب بهوو بمك لاو لاق دواد الا الم ىلع ليئارسإ

 قاخلاو توصلا نسح ةدوعج أهبق ةيحالأ لوط مسجلا ضيبأ سأرلا طبس هجولا

 مف توصلا نسحو روبزلا لئاضؤلا نم ىلاعت هللا هاطعأ امثو لاق باقلا رهاط

 لابجلا ريخست اهن» ةبيجع ءابشأ هتوص راثآ نم ىكحو هتوص لثم ادحأ طعب

 روع الا ىف ةباصأالا ةكسملاف باطخلا لصفو ةكسملا اهنمو .هعمحبيستا ربطلاو

 ليوا لا ناي ليقو.اهليوستو اهناقتاو ماكحأالا ةفرعم لبق باطخلا لصفو

 نقي ابعاا ىف ةوقااابنمو .ةرورشملا ةلساسلا ابنمو.ن نامالاو دوبشلا ليقو.دع امأ هلو5

0 
 لهألاقلاق هل

 هيأ

 * يع ةنس نوعبرأ اهنم هلم ةدم ةنس ةلام عالسلاهيلع دواد ره ناك خدر اوالإ

 هل ديدحلا 4 الإ أبدو هأدب ةوقاهنمو. ف ىعوشألا ةوق أابنمو ,ةدهاجأو



 ةلمبملالادلأ ف رح ل

 تسدأ خامل ىف بذإلا دوك لم ( نيمنلا نب واد 4

 جرعالأو ةمرك رس نع ور هنع هلل ذل رنات نب نايع ني ور ورم ىلوع ىو

 هريغو نيعم نب ى هقلو نورخ كلامو قحسا نب دمي هنع ىور اهريغو

 وهو ةئامو نيتالثو سمح ةنس قوت ىراخبلاهل ىور دقو . متاح وبأ هفعضو

 « ةنس نيعبسو تس نبأ
 موص يف رصنخلا ىفروك ذم ةمحعملا نيثلاب « روباش نب دواد 0

 ربشوادهاجتوءاطع ممس ملا روباش نب دواد ناملس وبأوه. ءاروشاعو ةفرع

 نهرلا دبع نب دوادو ةنيبع نبأ هنع يور .بيعش نب ورمتو بشوح نبأ

 ش « ةقثا وه نعم نب ىديي لاق . راطملا

 قررك ذممءالومىراصن الا ىدملا راغلا ؟ حلاص نب دواد مر 5

 هنع ىور .|هريغو دمه نب مساقلاو هللا دبع نب ماس نع ىور» ريعشلا باب ىف

 ه أسأب هب لعأ ال لبتح ن ب دجأ لاق.ىدرو ا رج ناد ةورع نب ماه

 ادغبلا ىلا داببصأالا 4فلخ ن ءىب دوادإل ١ 6ا/

 ذ قحسأ ويأ خيشلا لاق ةضوراو وطسولا ىف رركن ناملص

 دادغب قوتو نيثئامو نيتنث ةنس دلو دادغيب أنو ةفوكلاب هدلومو ناببصأ
 ةيزينوشلاب نقدو ناضمر رهش ىف ليقو . ةدمقلا ىذ ىف نيتئامو نيمبس ةنس

 بلع لاق, اللقتم ادهاز ناكو روث ىنأو هيوهار نب قحسأ نع معلا ذغأ ا

 بحاص ةثامعبرأ هساجم رضحم ناك هنأ ليق. هع نم رثك أ دواد لقع ناك

 هيلع ءانثلاو هلئاضن ىف نيباتك فنص ىعناشلل نيبحلا نم ناكو رضخأ نالإط

 دواد لئاضفو قدسأ ىف 5 خيشلا مالك اذه + دادغي لعاا ةساير هيلا تبناو

 ىف هلوق ريتع له ءاهمأا فلتخأو . ةرورشم ةنسق هطباتمو هعروو هذهزو

 ىايقلا ةانن ىف قحلا لهأ فلتخا ىنيبارفسالا قحسا وبأ ذاتسالا لاقف عامجالا



 كو ىرهاظلا دواد مامالا ةمجرت

 مهدياقتزوجم الو دابتجالا ةبتر نوفلببال مهنا روبجا لاقف ههبشو دواد ىنعي
 ىدادغبلا روصتموبأ ذاتسالا لقتو ٠ عامجالا ىف هب دادتعالا ىنني اذهو ءاضقلا

5-2 
 1 3 ١

 اتوا ذل 0 5 كو َّش م ١ 6 ان اعع ا شا
 رابتع ال هنأ نييعناشلا نم ةتئاطو ةريرع ىل نم ىف ي' ن“ 0
 لاكو. لوصالا ىف ىف مهفالخ ريتعيو عورفلا ف سايقلا ةافن رئاسو دواد فالخي
 نودعيال سايقلا ىركنم نأ قيقحتلا لهأ هيلا بهذ ىذلا نيمرحلا مامأ
 ارتاونوةضافتسا تيئاهفن وتهابم نودناعم مهنال ةعيرشلا ةلمحو ةمالا ءالع نم
 اهراشعم رشعب صوصنلا ىفت الو دابتجالا نع ةرداص ةعيرشلا مظعم نالو
 باتك ىف ةبابنلا ىف اضيأ نيمرحلا ماما رك ذو . ماوعلاب نوقحتلم ءالؤعو
 ىضر ىففاثلا نأو ةرافكلا يف سرج ةبيعملا ةبقرلا نإ دوأد لوق تارانكلا

 رماعول للا هجر ىعفاشلا نأ ىدنعو لاق 5 ءىزجنال ا اهنأ عامجالا لقن هنعشأ

 نأ دعب حالصلا نب ورم وبأ خيشلا لاقو . ءاماعلا نم هدع امل دواد

 هنا رك ذو روصنم وبأ ذاتسالا هراتخا ىذلا لاق همظعم وأ َِك دامك ذ
 رتتسا ىذلا اذهو خبشلا لاقو دواد فالخ ريتعي هنأ بهذا نم حيحصلا

 نيرخآتلا ةمئن الا وفع نم فرعأالا بلغأالا وه 5 ارخآ رمالا هيلع
 دماج ىأ خيشلاك ةروبشلا مهمأننددصم ىف هواد بهذ_ه !ودروأ نيذألا
 العب مهدادتعا الواق مههبش و بيطلا ىنأ ىضاقلاو ىدروأم لا ىنعي ىلءاحملاو
 ةراخ سلا دمي هب بيجأ يذلاو خيشلا لاق هذه مهتاذنصم ىفهيهذءاوك ذ

 هيف فااخاين الإ عامجالا ىف هب دتعيو هلوق ريتعي دواد نأ ىلاعت للاب ةناهتسالاو

 ماق ىتلا(١) هلوصأ ىلع هانب وأ هعاونأ نم نويسايقلا هيلع مجأ امو ىلا سايقلا
 فااحتلا هلوقودقعنم عاجإ هفالخ ىلع هاوس نم قافتاب اهمالطب ىلع مطاقلا ليادلا
 هيتخلالئاملا كانو دكت ارلا ءامايف طومتلا ىف هلوقك عاجالا ن نم جراخ كئنيح

 هلأ 3 دتعم ريغ هبيشو أْذَه ىف هف الخ ابيلع صوصتلا ةتسلا ( ىفالإ ابرال هلوقو

 ما لل هلوصأ ىلعتابثا وأ ةعاشأ نم نويسايقلا هيلع عمجأ امو ةخسن يقو (1)



 ءامسألا ييذبت 1م

 ضقتنيو دودرم مطاقلا ليدلا فالخ ىلع دابتجالاو هنالطبب مطقي ام يلع ىنبم

 ًازجتيدابتجالا صنم نأ يلإرب هترغخأ ىذلا اذهو خيشلا لاق .هب عك املا يع

 نمز نيب انرك ذأ ايف قرف الو لاق عون نود عون ىف ادهن صخشلا نوكبو
 عيش ٠ ملعأ لجو رع ُّش !واهءاحصأ توم توم ال يهاذلا ناف هدعب امو دوأد

 متقبطو ًاددمو ىنعقلاو قوزرم نب ورمعو برح نب نايلس ىرهاظلا دواد

 امهريفغو ىتاعمسلاو بيطخلا لاق هيوهار نب قحسا ميسف روباسين ىلإ لحرو

 ئور». ةزيزعةنعةياورلأ نكل ريثك ثيدح هبتك ىفو اكسان اءرو ادهاز ناكر

 لماحما لا ديعوب أ لاق. .نورخآ و ىجاسلا ايرك زو دواد نب دم ركب وبأ هنبا هنع

 نعبيطخلا ىورو .هعضاوت نسح يف هبيشإ ايلصم تيأرافق لصي دواد تيأر

 تيأراموهيوعارنب قحسا ىلع دري ىرهاظلا دواد تيأر لاق ىل.ةسملا ورمع ىفأ

 « هل ةبيع هيلع درب هدعب الو 4يئادحأ

 هريغوهيبنتلا ف رك ذو تكلا هذه ىف رركت هللا ودع (لاجالا #9 4

 لجدلأو هم وع الاجد ىمس باذكلا حيسملا وهو لادلا حتي ءاليالا باب يف

 نبا يكحو .هطابب هاطغ قملا لجدو هوم اذإ نالفلجد لاقي ةيطغتلاو هيوهلا

 لكو هيذكسا الاجد ىبس هنأ هريغ هنع ىكحو هانرك ذام وم بلع نع سراف

 لاق ع هللا لوسر نأ هريغو ملم حيحص ىفو . نولاجد هعمجو لاجد باَذك

 ضرأالا حسي هن الاحيس ىمسو « نوب اذكس نولاجد نامزلا رخآ ف نوكي »

 ةذاعتسالاب رم الابةحيحصلا ثيداح الا تتبث دقو اهوطي ىأ ةئيدملاو ةكمالإ اباك

 روعأ هنأو هموقهرذنأ دقو الإ ىف نم ام هنأو نئقلا مظعأ نم اهنأو هتاتف نم

 نمطاب ةثفاط اههادحأ ناتنيعم هانيع ءاملعلا لاق ٠ ىرسيلا روعأ ءاجو ىنملا نيعلا

 اهنأأك ارجحتئئان ىأ زمه الب ةيفاط ةيناثلاو ائيش ام رمعبي ال ءايعروالا ةبهاذ

 مويو ةنسك موب موي نيعبرأ ضرألا ف ثكميو أهم رصبب هنكأ ةيفأط ةبنع

 هعبتي هناو ر ف ك هينيع نيب بوتكمو انمايأاك همايأ رئاسو ةعمجك مويو رهشك



 ١ ةموددلا لاذلا فرح

 ند كو مالسلا هيلع يسع نأو ةسلابطأا مهيلع نابيصأ دوهع نم انلأ نوعبس

 هلق لكو صدقا تنب بن رقي ةقورعملا ةدلبلا دل بايب لاجدلا لتقي ءامسأأ

 50 0 ءاهفلأ 2. 31 .

 طضبا ىراخ !! ف ايضعبو سم حيحص ىف يي هلا لوسر نع ةتباث ظافل اللإ

 نايبصلا نقلي نأ نوبحتسي فلسلا ناكو ادج ةريثك هيف ةحيحصلا ثيداح لاو

 » قبعوتلا لابو سانلا اهثراوتيو مهسوفن ىف خسرتتو اهواقفحتيل لاجدلا ثيداحأ

 اهحتفبو لادلا رسكب لاقيهنعشا ىفر ىباحملا( ىيلكلا ةيحد ]9

 دبشو امدق 3 ىباكلا ةورف نب ةلاضف نب ةفيلخ نب ةيحد 4 نانروهشم ناتغل

 ىلإ باتكي لع 7-0 تأ لوصر هلسرأو ردي كعب اهلك هدهاخم تل ع ثا لوسر عم

 مالسلا هيلع ليريج ناك و.نيحيحمملا يف هثيدحو لقره يلإ هعقدل يرصب 7

 ند مدق اذإ ناك هنأ يحو سانلا لمحأ نم ناكو هتزوص فدع ىبنلا ىتأي

 - ضرحلا نس تغلب ىتاا رصعملاو هيلا رظنت تجرخ الإ رصعم قبتمل ماشلا

 نب هللا كيعو ديزي نإ دلاخ هنع ىور ثبداصحأ ةنالث مالسلا هيلع ىلا نع يور

 قشمد بنج ةفورعملا ةيرقلا ةزملا نكسو كومرتلا دبشو مهريغو يبهشااو دادش

 هامولع هللا ىضر ةيواعم ةفالخ ىلإ قبو

 باتك ىف بذبملا قروك ذم رفاكلا رعاشلا « ةمصلا نب ديرد

 نبديرد وهو ميملا كيدشلو داصلا سكب ةمصلاو ءارثا مشقو لادلا معإ وه ريسلا

 نا مج نإ د درع نإ أ ميلا مصب ةعادج نا ةيواعم نب ثراملا نب ةمصلا

 * أرذاك نينح موي لتق نيروك دملا ءارمثلا نم نزاوه نب رك نإ ةيواعم

 ف ةالصلا باثك فق روك ذم ةنع 5 يضر ياحصلا 4 نئيديلا رذظ

 وهو فاقو ةدحومو ةروسكم ةمجعم ءاخم ورم ن قابرخلا ةيمأ بتكااهذه

 (ءامسالاس كبت ١ ج ؟؛ مز



 ءايمالا بيدهم 1/35
 ك0 تت

 ف لس نيح تيسن مأ ةالصلا ترصقأ نا لوسراب لاق ىذلا وهو ميلس ىبب نم نم

 لت ىعازخ نيلامثلا اذن ةيلردب موني ل لتق يذلا نيلامثلا اذوه سيلو نيتمكر

 نم نورخأتملا يور ىتحانامز لع ىنلا دعل شاع ىلس نيديأ| وذو ردب 2و

 ةالصلايف وبسلا ةصق دهش ةريرع ابأ نأب هات كذ امل الملا لددساو .هنعنيعباتلا
 انيبويَي هللا لوسرانب ىلص » 8 لاق ةربره ىأ نع لسمو ىراخبلا ىحيحص ىف
 هل لاقق نيتمكر نم ملف ءاش ثلا ىت الص ىدحأ يي هللا لوسر عم لمن نحم

 سم و*و ةصقلا رضح ةريرهاب انأ نأب ةحربصأا لفاغل "هلأ هلو هاشأو «نيديلاوذ

 ردب دعب ةرجطأ نم عيس ةنس رييخ ماع لمأ اما ةريره ابأ نأ ىلع اوعمتجا دقو
 ردبب لق هنأو نيلامثلا وذ وه نيديلا اذ نأ لودي ىرهزلا ناكو نيتس سم
 اولاقو ادله ىلع ةغينح ىلأ باحصأ هعبات ردب لبق تناك ةالصلا ىف هتصق ِنأو

 تاوصلاو خوستم ثيدحلا اذه نأ اوعداو ابلطبي ةالصلا ىف ىدانل مالك
 طناحلا احاضبأ هل مهنسحأ نمو اذه حاضب | ىف نيثدحلا مالعأ .بنط امأ دقو قيسام

 هركذام دصاقم تصخل دقو أطوملا حرش ىف ديهلا باتكى ربا كيرع نبا م وبأ

 اوقفتاورعلا دبعنبا لاق بذيل 2 رمشثفو لم ح حيحص ح 222 يف هريغو رك ذامعم

 نديلاوذ هل لبق امإو ءاحعلا لاق © لعأ كَ و ةبعقلا هذه ىف طلغ ىرهزأ نأ ىلع
 نيديلا اذ هيمسي نآك ع ىنلا نأ حيحصلا ىف تبث لوط هيدي ىف ناك هن ال . هنلأ 13 . 85 2 .٠

 انه فنملا هركذي مل رخآ ليلد تلق . هصن ام لوصالا ضءب يف دجو 00(
 نب. دمحم ىتتدح لاق لد لس نب دمحأ نب هللاد.ع ىور دق وهو ًاضبأ عم حرش يتالو
 رضاح ريطمو ريطم ةيبأ ع نع ريطم نإ بيش انثدح لاق ناهلس نإ ىدعم ا لاق ىتللا
 نأ كرذأو بشخ ىذب كقل ندا اذ نأ ىتربخأ س لأ هاب اي لاق هتلاقم قدصي
 .ثبدطا رصعلا يخو ىقعلا ينالص ى ىدحا مهب ىلص لسو هل أو هيلع هللا , ىلص هللا لوسر

 رخأتم اريطم نال رد لوتقللا نيلامشلا اذ سل ندا اذ نأ ًاضنأ كل حضون. اذهو
 ناو ميعت وبأو ةهدلم نبا هحرخأ مسو هل أو هيلع هللا ىلص ىلا نمز كرد ادع

 سل ريثألا نال ةباحصلا ةَقرعم ند ىبلا دبع



 ١ جيد ن منار ةمجرت

 ءارلا فرح

 ءاخلا تفي جيدخو.رركت 02 ل يضريناحصلا جيدخ ْن عفار ملكك

 جيدخوبأ لاقيو مقار وبأ لاقيو هللا دبع وأ وهو ةلموملا لاذلا رسكو ةمجعلا

 جرز لا نشثراحلانب ةراح نبمشجنإ ديز نب ىدعنب مفاد نب جيدخ نب مفار

 لوسر هرفصتسا ىئدملا ىئراملا ىموالاىراصن الا سوالانب كلام نب ورمعنبا

 دهاشلملا رثكأو قدنالاو ادحأ دبدق دحأ موي هزاجأو هدرق ردب موي ع نا

 0 هللا لوسر هللاقو.تام نأ ىلإ هلصأ قبو هعزمذ دحأ موب ميس هباصأو اولاق

 نيعبسوعبرأةئس ةنيدلاب اهنم ىفوتق هتحارح تضقتنأو ( ةمايقلاءوبإ كل ديشأ انأو

 ةيئاع يني هللا لوسر نع هل ( ىور .هموق فيرع ناك ونس نيناكو ثس نبا وهو

 رمع نبأ هنع ىور . ةثالث مللو ةدج ىلع لسمو ىراخبلا قوتا اًديدح نوهيسو

 هنع ىورو : نويباحبعلا ريبظ نب ديساو ديبأ نب دوممو ديرب نب بئاسلاو نس

 نب ةعاقر نب ةيابع هتبا نبأو بيبص 3 ءاطعو ىب عدلا دعاوعو ءاطع نيعباتلا

 > نورخاو راسي نب ناميلسو رم نب مقأن أنو عفار

 ةمملا باب ف رصمتخحملا ف روك ذم هن هقحر ( ىف ميالا ةرهسنب عورلا] 1" ١

 ىعبات !!ىندملا ىنبجلا دكيعف نس 5 رعيس نون ميرلا وه ةالمصلا بات 331 لوأ ف بذيلا قو

 ززمااديعو تكاللادبع مانبأ هنع ىور اهريغو زيزملا دبع نب رعو هيأ ننعئور

 ه ملسم أ قورو 852 وغ ىلحعلا هقأ د ع نيدجأ لاق نورخآو قىرق هزلاو

 بذهلا ىف هك ذّتاهمحرىعفاشلا بحاص ىزيحلا «نامهلسنب عيررلال |

 رعللا نأ ى مئاشلا ٠ نع ىزر٠ ةتمملا دلع غابد هلام ف طقف دحأ و مضوه يق د

 باحصأ رثكأ ةيأور وهو رهطي.ال هنأ بادصألا دنع حصالاو ديدات أه روطب

 ةهارك ىفاذلانع ىور هنأ تادابشلا باتك ىف ةضورلا ىف هترك ذو هنع ىعفاشلا



 ءامسالا بيت 4

 نيعضوما نيذه ريغ ىف ةئدلا بتكلا هذه ىف هل ركذ الو ناحلالا يف ةءارقلا

 اذهو لماشلا بن اص مهنم باحصألا نا 02 ةعاشج هنَع ءاكح فانا اذهو

 نك أ نأ ذيل ءكلات نأ
 رعشلا هلام ق الأ بديلا ىق © ف 6 2 مله

 ىلإ بوسقم ىازلاو ميلا رم د ىلا وهو * بهأملاب بديلا فيحصت لعل و

 ماد هو هب ميكو وه طلعي كف مصل

 مهالوم ىدزأالا دواد نب ناماس نب ميرلا وهو رععب فورعم مظوم ةزمجلا

 رضنلاىبأو بهو نبأو هللا ههحر ىعئاشلا نع ىور. ىعفاشلا ىزيملا ىرصملا

 ىور . نيرخأو ىسوم نب دسأو مكحلا دبع نب هللا دبعو رابجلا دبع نبا
 ىدادغلا بيطخلا لاق .نورخآو ىواحطلاو ىئاسألاو ىناتسجسلا دواد ونأ هنع

 م نيتئامو نيسحو تس ةنس ةجحلأ ىذ ىف يفوت ةقث نآك

 قرركت هلا هقحر رعفاشلا بحاص 6« يدارملا نابلس نب مي درأأ ُر ١768

 وهوهنعةياور لا همحر يهفاشلا باحصأ رثك أ وهو ةضورلاو طيسولاو بذا

 مهالوم ىدارملا لماكنرابحلا دبع نبناهلس نب عيبرلا دم وبأ وه هبتك ةيوأر
 نب بيعشو بهو نباو ىعفاشلا موس همداخو ىففاشلا بحاص نذؤاا ىرمدملا

 يلءرلاديوسنب ؛ بويأو دايز نب نمحرلاديعو ىمومنبدسأو ناسح نب يو ثيللا
. 

 دو 6.2 مّ 4 نباو ىتاسنااودوادوبأو متاح احل ن راونايزا ,ااءاحوبأ وةعرزوبأ هتعىودو ٠ .ثريغو

 ع

 ىواحطلاو ىناج حلادجمد دب تالا دبعميهنوبأ وى جاسأاو دايز زب او هجام نبا ودعاص

 ثدعم لك لوقي مورا تدهس ىنيوزقلا دمحم نب هللا دبع لاق. مهريغ قئالخو

 لاق قودص وه متاح ىأ نا لاق هيلمتسم تنك بهو نا دع ريصع ثدح

 ثيح عيبرلا نأ ( ملءاو ) نيتئامو نيميس ةنس لاوش ىف ىفوت ةقث وه بيطخلا

 ىزيجلاب هودبق ىزيملا | ودارأ اذاو ىدارلا هب دارملا بهذملا بتك ىف قلطأ

 ةيوار ىدا رخل ؛ لاقيو ايبيف كد ذ ناذإلا نام طوال ىزيملا ةحرت 2 قبس دقو

 ياي سا يأ 1 ا علا ءامج املا
 نوطب ثتنأ مه 1 دحأو لكدل لافق هبادعصأ أ ف صرفت ىعفاشلا ند ىهئاسلا

 لاق .هنع هلا ىكر ص رقت اكن كف ىنك ةيوار تنأ ىدارملل لاكو أذك ةفصب



 ١84 ءامسالا بيقيم

 بقانم هباتك رخآ ىف ىقببلا ىلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ مامالا ظفاحلا
 قدا لعةديدجلا ىعقاشلا بتك ىوار وه ىدارلا ناملس نإ م رلا . ىعفاشلا

 نع امورب وأ ىعفاشلا لاق ابيف لوقيف باتك نم تاحنص هتثاف اعرق ناقثالاو

 ضرالاراطقأ نم هيلا دشت ل>اورلا تراصو لاق هللا همحر ىعفاشلا نع طيوبلا

 جحو ىقبيبلا لاق ىن ىعفاش ١ ىف تبثأ عيرلا ىطبوباا لاق. ى مناشلا يك عامسأ

 ةكمب ىتارفعزلا دمم نب نسحلا ىلع وبأو وه عمتجاو نيتئامو نيعبرأ ةئم عيبرلا
 ىنعي علا اذه ثين برغلاب انأ أو قرشملاب تنأ ىلع ابأ اي لاقف اذ انرش للا اهداز

 عيطتسأ ول عيب رأل ىهفاشلا لاقو لاق هبرقيو عيب برلا بحي ناكو هيتكو ىعفاشلا لع

 سنويلاق 0 "ىلا كيحأ ام ىعفاشلا يل لاق ميرلا لاقو.كتممط ال علا كسمطأ نأ

 ىل لاق ميرلا لاقو ٠ عيب رلا ةمنخ دحأ ىتمدخ ام ىعفاشلا لاق ىلع الا دبع ننأ
 بقائمو ءىطخي يتحدحأ بيصبال هلاف لئاسملا ىف عيبراب بج أ ا همحر يعفاشلا

 2 هللا ههحر ٌةرويشم ةريثك دبر

 ديعوبأ لاقيو نامء وبأ وه رصتخملاف رركت كلام خيش 4 ةعيبر 5
 2 ىجبدلا ىثرفلا خا 2س ورث ن نهمحر ىأأ ديع ىنأ نس ةعمبر نمر / |

 أرلاي فرعي ناك هن ال زمهلاب ىأرلا ةعيير هل لاقي ىفدملا نييميتلا
 ىبحي نب دمتو نييباحصلا ديزب نب بئاسلاو الام نب سأ عمس ليلج ىعبات 5
 يبا ءاطعو ناماسو هللا دبع نب ملاسو دم نب مساقلاو بيسملا نباو نابح نبا
 ةيعشو ىروآلاو كالامو يراصنالا ى هنع يور .ق'الخو ال دكمو راسب

 ةع الا م نمقنالخو ىدرو رادلاو لالب ن ب ني ةنييعنناو و يعازو الاوثيالأو

 تاليعمم يبحاص ناكو ة ةعيبر نم“ لقعأ ت رام كيفص نبى ل لاق . مدعو

 ىنأ هرإت ادحأ تواع اول دم نب اق! لاتو . . ايتفلا ىف ميسيئرو ةئيدلل ل لها

 هقعلا ةوالح تبيهذ كالأم لاقو .اظفاح ةمير نك ىذيتلا لاقو 5 ةميبز تينمال

 مظعو هتلالجو هقيثوت ىلع هريغو نيئدحملا نم ءادلعلا قفتاو . ةعير تام ذنم



 ءارلا قرح ١6

 *« ةنع هللا ىصر ةئامو نيتالثو كس ةلس ةنيدللاب قوت .٠ ميغلاو لعل 3 هير 0

 وبأ رق فذلإ حسم ىف 3 قى رصتغلا ّق روك ذم 4 ةويح نإ .اجر) <١

 لورج لاش و لزج لاك هيو لدنج 3 ةويح ْن ءاجحر رسعت ونبأ لاهو مادعلا

 لادلاوةزمشا مضي ىدرالالاقيو ىف طسافلا يناشلا ىدتكلاطمسلا 3 فنحالا نبا

 ةيواعمو تاصلانبةداوعو لبج 0 داعم - نع ىدر .مامالا ىعب اهلا نوثلا ديدكتو

 ىنأو صاعلا نب ورع نياو روسكاو رءاجو ىرذحلا دعس ىأو نايفس ىلأ نا
 نم م قئالخ نعو مهنع هللا ىر ةباحضلا نم مهريغو مم درا نب دومتو ةمامأ

 ديم وةداتتو جملا ونوعزءاو ىرهزلا مهنم نيعباتلان هتاعاوج ةهنعىورز , نيساتلا

 ويح ل ءاجرنءهقفأاا ماشا أرامر 52 لاقومهريغقأ ١ الخو نالدع ناو ليو طلا

 ءاحر نآك رهسم ولأ لاق معلا ريثك ةلضافاملاءةقن ناك وندر رالال ار ,: ناك دعس نب ِن ,ألاقو

 لاحر ة دال داك 2 كالا د 3 نإ ةفسم لاثو٠. نيلعس إم ىف ىلإ لقتنا 3 ناسي نم .٠

 ءىس نب ةدابعو» ةووحح نب ءاحر# ءادعألا ىلع مم رصنبو مح ثيل لول هّللانإ

 هبقانموماشلا ل هأ ديسو انديسو انخيش ءاحر لوديكم لاقو . ىدع نب ىذعو

 مسرتع دعقب ناك خل ن

 ءاجر نآكو أولا ىلاعتو هنأديبس نيملاعلا بر ىب 2

 ةرشع قش ةئس فوتو“ هفعو ةسقت ق هلمضق مظعو هد داح ل ىلعا اومهجحاو

 ىف بذهملا ىف روكذم نيشنا حتفو ءارلا مضب ىعباتلا (قثلا ديشر)
 )١( وه نيتدعلا عامجا باب لوأ

 ىف بذهملا ىف روكذم اه :ع هللا ى ضر ىناحصلا 6 مفار نب ةعاقر 9 5
 ورح نب نالت نب كالام ن ؛ مفار نب ةعافر ذاعم وبأ وه هالصلا ةّفص ند مضاوم

 0 !لوسر عمدبش» ل دملا قرزاا يراصن :ا٠لإ ىازلا مدقت قيرز نبرماع ن نأ

 قاحص مفأر هوب ُو أباك دهاشملاو نأوضرأ ةعبو قذدنالاو اد>او ارذبو ةيقملا

 نرطس رادقم لصالاب ضايد دحو (6؟)



 ١5١ ءامسالا بيق

 نع ةعاقرأ ىور أ( ا١) ةيناثناو ىلو الا نيتقملادبشو أردب هدوهش ىف اوتلتخاو

 هتع ىورو .ةثالث اهنم ىراخبلا ىور اثيدح نورشعو ةعبرأ ع هللا لوسر
 هرك ذو ةيواعم ةفالخ لوأ يف فوت دادش نب هللا دبعو دالخ نب ىو ذاعم هئبأ

 .هدجىلإهبسنف كآلام نب ةعافر هيف لاقو عوت لا نم لادتعالا لصت ىف بذيلا يف
 مقار نب ةعاقر نب داعم نع اردب كت اللا دورش باب ىف ىراخبلا مميحص قر

 ب ام هئبال لوقي ناكو ةبقعلا لهأ نم مفار ناكو ردب لمحأ نم ةعافر ناكو

 ءارديدب,كيملاعفارزأ اذه رهاظف ةيقملاب اردب تدب ىلأ

 بذهملاو رصتخلا فروكذم هنع هللا ىضر ىباحصلا © ظرقلا ةعاقرإ# ٠/١8
 ليقو ةنكاس ممم مث رسكتو حتنب ةلمب» نيسب لاومس نب ةعافر وهو ةعج للا ىف
 ابنع هللا ذر نينمؤاا مأ ةيفص لاخ ةظيرق ىف نم ىندلل ىظرقلا ةعافر نب ةءافر
 لاوس تن ةرب اهمأ ن 2 ع لإ ابمأ نال

 ىف رصخلا ىف روكذم هنع ا ىضر واحصلا ( ديزب ديع نب ةنكرل
 ىراعذلا ىف نيعلا ر آو قالطلا لوأو 7 ةقاسملا ف بذيملا يو ُِن ريك ملا فو قالطلا

 ةلاكر نيديزب 3 اسلا ىف و لاقو باوصلا ىلع نا مخ الأ نيدضولا ١ هك ةنكل

 ىلاعت هللا ءاث نا ماهوالا ىف نمأثلا عونلا ف هحضوأسو هيف كش ال طاغ وهو ا
 هريغ ةناكر ءايسالا ىف سيلو نونلابو فاكلا فيفختو ءا ا مشب ةناكر وهو
 مشاه نب ديزي دبع نب ةناكر وهو اهريغو ماح ى با نياو ىراخبلا هلا اذكه
 أ ينداا م ىلا ىزاجملا ى ولطملا ىشثرقلا ىصق نب فانم دبعنب بلطملا نبا
 ىنلا هعرصف ا ياعم ىذلا وهو سانلادذأ نم ناكو كم ف د

 تاز لإ ةعراصم ىف ىورام لثمأ اذهو ىسدقملا ىنغلا دبع ظفاحلا لاق.
 ثيدح تل ىبلا نع ء هلو هل لصأ الف لبج ابأ مي : هتعراصم ىف ىورام اماق

 نضل
 ىماشلاو رمت وبأ ىدا كلا ةفيفخلا ةلمهلا نونا حتفب وه بيرقتلا يف لاق هلل

 ةيرط ى اق



 ءامسالا بيده 13

 ةيواعم ةفالخ ف ةندملاب قو“ ةحاط هوخأو لع هئيأ نباو تا هنأ هع ىرر

 ىلا هتعراصمثيدح و نامعءةفالخ ف يق و" ليقو نيعبراو نيتنثا ةنس هنع هلأ ىضر

 0 هلأ
 ىذمرتلا لاقلسرم هنك) ساب اتك ف ىذم رتلاودوأد ىب ىلاتك قروكذم ع 0

 ةناكر نأ ةناك رنيىلع نيد نءامهف هاهنا و لوبجع هتاور ىفو -مئاقلاب هداتسإ سيل

 هيلع ىنلا تعمسوةناكرلاق مالسلاو ةالصلا هيلعىنلا هعرصف يلع ىنلا عراص

 هنأ رماقلط ىذلا وه اذهةئاك رو.سنالقا لعمئاعلانيك رشا نيب واننيب ام قرف لوقي

 م ةئيدملاب روع تل ةميهس

 رخاوأق بذباا ىف روكذم نعش يضر ياحصلا (تباث نب هيودإ /؟

 ةثراحن نكس نيتباث نب عقيور وه ةمينخاا نم باودلا فلع ىف ريسلا باتك

 ىراجالا ىراصتالا راجعنلا نب تلامن ورم نب ىدع ن ةانم ديز نن ورع نيا

 ! ةدالإ لأ ا طع هى! 1 0 02
 ١ سلبارط ىف ةدراعم هرمأو ممم نضع قى رسدمطلا

 دا 1

 اريمأ ةقريب فوت . اهحتفو نيعبرأو عبس ةنبس ةيقيرا اهنم ازفف نيميرأو تس

 نم قوت نم رخا وهو.لو هلا حيحصلاو ماشا تام ليقو يع هرحقو اهيلع

 يلم ىلا ع كيداحأ ٠ تلا .م ةعاجس علل ه1
 : 6ع نع سو نيعب اعأأ نم ةعامج هنع ىور.كائه ةياحصلا

 يازلا فرح
 قدرك ذ رركت هوجولا باحصأ انباحصأةعأنم (ىسخرسلا رهاز 9 91/6

 نيد نير هأ ز يعوبأ وهب يعلاحاكدلا ىف رايخلا لوأق طيسولا رك ذوةضورلا

 ةنكاسةءجعمءاخ م نيتح وتفمءار مل ةلمهمنيسب سخ رس ىلإ ب وسن» ىسيعنيدمحأ

 سخرس ليقو . أرعش هيف ائيورو ٠ ابطبض كيس روهشلا وه اذه ىرخأ نيس من

 نكسلو ةبترملاو رصملا يف انياحصأ ةعأ راك نم ناكو ءاخلا حتفو ءارلا ناكماب

 ظناحلا ىروباسيتلا هللا دبع وبأ 6 احلا لاق دج ليلق بهذلا ىف هنع لوقنملا



 ل ءاممالا بيده

 هرصءخيشثدهملا هيقفلا ىرقاا ىسخرسلا رهاز ىلع وبأ وه روباسي خيرات يف

 ىزورملا قحسا ينأ ىلع هقفتو دهاج نب ركب ىلأ ىلع نآرقلا أرق ناسارخي

 موي ىلاعت هللا همر ىفوت . هريغو يرابنالا نب ركب ىلأ ىلع بد"الا سردو

 نيعستوتس نا وهو ةئايلثو نيناعو مسن ةلس رخ لإ عبو رهش خلس ءاعبر الإ

 رابخلا تبدي لاق هنأ ىهو هريغو طيسولا ىف ةروك ذللا ةلأسا! هيئارغ نمو ةنس

 هعاج دنع طئاقلا هنم جرخي ىذلا وهو اطويذع رخآلا نيجوزلا دحأ دجو !ذإ

 « اذهم رايخ الهنأ بهذلا ىف روبشلاو

 تاقدصلا سقف بذبلا فر رك ذمهنعّتلا ىضرىاحصلاردب نب (ناقربزلا) /١1

 ردب نب ةنكاس ةدحوم امبتهب ءارلاو ءازاا رسكب ناقربزلا شايعوب أوه ةفاؤملا نم

 ةانم ديز نب دعس نإ بنك نب فوع نب ةلدبب نب فاخ نب سيقاا ءىرما نبا

 هل ليق اأو نيصحلا همصأو هل بقل ناقربإلاو اولا . ىدملا ىبيقلا مع نا

 نبا لاقو ءريغو ىرهوجلا هلقن اذكع رمقل مساةغلا ىف ناقربزلاو هنسملس ناقربزلا
 لاقي هتمامع ةرغصل ناقرزلا هل لبق انأو نورخآو ىرهوملا ءاكحو تيكسلا

 ناقريزلا ناك ونا رفعزلابةقرب زم ةمامع سلب ناكو !ولاق هترفص اذأ.بوثلا تقربز

 نينسمملا هارعشلا نم ناكو مالسالا ىف اديس ناك م ةيلعاجلا ىف ردقلا عقترم

 هللا لوسر مجزاجأو اوهاسأف امدج اوناك و ميك ىنب دفو ف يَ ىنلا ىلع دفو

 د رف ناقربزا لاقي ناكو ةرجملا نم مسن ةنس كلذو مهزث أوج نسحأف يلع

 تدتراو تسع ع هللا لوسر ضيق املف هموق تاقدص بك هللا لوسر ءالوو هئسمل

 اهادأت هموق تاقدص ذخأو مالسالا ىلع ناقوبإلا تدث تاقدصلا ثعنمو برعلا

 هللا ىضر تاقدصلا لع رمع مركب وبأ هرفأف هنع هللا ىطر قيدصلا ركب ىلأ ىلا

 : يلع هللا

 لهأ لوز ىف ريسلابا 5 ىف ق بدلا قروك ذمىدوهيلاا| ساب نبأ ريب راو لت

 ءاءلعلا نيب فالخالب ءابلا رسكو ىلذلا حتتب ريبزلا وه 5 ا - كح ىلع ىلع ةعاقلا

 (مامسألا بيذبت ١ جم عز
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 ةفحوم اطابوراون الا ملاطم بحاص هيلع قاذتالا لقت نمو هب نوحرصم مهلكو

 زييزلا نب نمحرلا دبع دار وهو ايطاب لاقيو علاطملا بحاص لاق دم الو زمه الب

 أرفأك ةظيرق ىنب موي أطأب نب رييزاأ لتقو ةعجرلا باب يف بذيل فروت ذل
 داريص هنع هللا ىضر ماوعلا نب ريبزلا هلت

 .ىضر ةرشملاذحأ هنعّا ىضر ىناحصلا ماوعلانب ىازلامضب (رييزلا)
 نب دليوخ نب ماوعلا نب رييزلا هللا دبع وبأ وه بتكلا هذه ىف رركد مبنع هللا

 لا لوس رعم ىقناي يذلا ىدسأ الا ىشبرقلا ىصق ن ىزعلا ديع نب دسأ

 يي نا لوسر ةمع بلطملا دبع تنب ةيفص اهنع هللا ىضر ريبزلا مأو ٠ .يدق ىف

 مالسالا لئاوأ ىف اعدق هنع هللا ىضر رييزلا لسأ . ةندملايلا ترجاهو تماسأ

 ليقو نيدس نامت نبأ وهو ليقو ةرشع تس لبقو ةنس ةرشع سمخ نبا وهو

 يق لياقب هنع هللا ىضر ركب ىفأ مالسأ دعب همالسا ناكو ةنس ةرشع ىتنث نبا

 .نامءورمعو ركب وبأ ةدجلاب مه دوبشملا ةرشملا دحأ وهو اسماخ وأ امبار ناك

 نب نمحرلا دعو ديز ف كيف و صاقو ىلأ و دهشو رههزأاو ةداطو لعو

 ىروشلاباحصا مأ ةئسلا دحأ وغو مهنع هللا ىضر حارملا نب ةديعوبأو فوع

 كردلا اوسلو يلعو نامع ميدحأ ىف فال ةلطأ هنءع هللاضصر باطخ --نيدلا 1 ع أ ف ةيالتلا هنع للا ير تاطللام ع امس ملا

 0 للا لوسر وت ءالؤه لاقو مينع هلل ىضر فوع نب نمحرلا دبعو كعضو

 ةنيدلاىلامت ةثيملاضرأ ىلا هنع هللا ىضر ره زأا رجاهو . ضار مهنع وهو ىخاو

 ةكع نب وجاهملا نيب ىخأ نيح دوعسم نب هللا دبع نيبو هدب ل هلل لوسر

 ةمالسنب ةءاسنيبو هني ىخآ راصن الاو نيرجابملا نيب ىحار ةنيدلل مدق املذ

 .قدنلاوادحأو اردب دبش هللا لوس ىف افيس لس نم لوأ ريبزااناكو ءشقو نبأ

 عم اي دهاشلاو فئاطلا راصحو ةكم حقو ريبخو ةييدحلاو

 ةعبر رمسأ ناكو رصم حقو كومريلا دبشو تي هللا لوسر

 هنعدللا ىضر رباج نع لسمو ىراشبلا ىحيحص ىف انيور ةيحقا فيدخ محللا لدتعم



 اهم ءاممالا بيقهم

 نملاقتار» ثالثريزلا بدتناف بازحالا مويهباحصأ حمال وسر بدن لاق

 ربخ ينتاب نملاقانأ ريبزلا لاق موقلاربخم ىنيتأي نملاقانأ ربل لاقموقلاريخجب ىنتأي
 فو ريبزلايبراوحو يراوح ىن لكل نأ تفل هللا لوسر لاقفانأ ريبزلالاق موقلا

 ةظب رقى ىتأب نم كيلا لوسر لاقىبأ ىل لاقلاق ريب زلانب هلا دبعنعاميحيحص
 ىفأ كادقمرا لاقف هي وأهلا لوس رىف ممج تمجراملق تقلطناف مهريخم ىنيتأيف

 فلخت سا هل ليق هنع هللأ يضر نافع نب نامعنأ ىراخيلا حعيدعص قر.ىمأو

 تاعام مريخ هنأ هديب ىسنن ىذلاو امأ لاق معن لاق ريبزلا اولاق مهلعلف لاق

 امأ نامع لاق اضيأ ىراخبل ةياور ىفو 0س هللا لور ىلإ ,مهبحال ناك نأو

 ,باحصأ نأ ةورع نعاضبأ ىراخبلا ىفو ثالث ؟ريخ هنأ نوملعتل منا هّللاو

 مهسيلع لع تكلعم دشنف دش الأ كومريلا مو ريب زال اولاق ع ع هل لوسر

 اخدأ تنكفةو رعلاقردب
 07 دس فدو رع ل

 1 , أبم رض ة هب رض اهب هقناع ع ىلع نش رس هوب رضف

0 

 له ريبز | نأ ىراخبلا ةياور فو. رقص انأو بملأ تابرمغلا كال ُّق ىدي

 ماشه نع ىراخبلا حيحص فو ٠ .دحأ ةعم امدوعزواج م مهفوفص وفم قش ىنح هيلع

 نب ماشع نع ىذمزتلا فو فال ةثالغب اننيب ريبزأا فيس انَقأ لاك 5

 ينم ام لاقف للا ةحيص هللا ديع هنبا ىلإ ريبزإ! ىعوأ لاق ريب زاا نب ةورع

 ىدمرتلا لاق.هج رف ىلإ ىهتنا ىبع 0 ا لوسر مه مم ح رجح دقو الا وضع

 ىف تام هيقاتم نمو .ريبزا!و ماشه نيب مطقنم هنأال رظن هلاق انو نس ثيدح

 ىناعد لجل موي ريبزلا فقو ان لاق ريبزلا نب هللا دبع نع ىراخبلا حي

 ريك أ نم نأو امولظم مويلا لتقأ الاىنارأ ال ىنا ىنبأي لاقق هبنج يلإ تم

 اننبد ضقاو انلام مب ىنباي لاق مث ئيش انلام نم ىتوي اننيد ىرتقا ىنيدل ىمه
 .ىثزع تزجتنأ ينباي لوقيو هنيدب ىنيصوي لعجج هللا دبع لاق ثاثلاب ىموأو

 هللا لاق كالوم نم تبأ اي تلق ىتح دارأ ام تيرزدام هللاوف ىالوع نعتساف هنم

 هيضقيف هنيد هنع ضقأ رييزلا ىلوماي تلق الأ هنيد نم ةبرك ىف تعقوام هللاوف



 ءايسالا بيهم لك
 ً رس ىدحاو ةباغلا اهتم نيضرأ الا اهر 53 الو ارانيد عد و رهبؤلا لاقت لاق

 هندناك اعاو لاق ص ارادو ةنركلاب ارادو ةرصبلاب نيرادو ةنيدلاب أ اراد

 ى أ ىفا فلس ةلكل وه 3 نأ وم لا 3 1 -

 اوزغنوكي نأ الإ ائيش الو اجارخ الو ةيابح الو طق ةرامأ لوامو ةعبضلا هيلع

 نبهّللا دبع لاق مهنع هللا ىفر نامعو رمعو ركب يبأ مه وأ سلع 7 هللا لوسر 2
 ”رييرلا ناكو فلأ ىتئامو فاأ فاأ ناكف نيدلا نم هيلع ناك ام تبسل ريبؤلا
 لاق مث فلا ةلاهسو فلا ناأب هللا دع اهعابف فلا ةئامو نيعبسب ةباغلا ىرتشا
 و لاق هند ءاضق نكد تأ ءكعع غر دالت ُ اهلا انفاويلف ءىش اث دنع هل ناك نلا

 ناس ميرأ مس سوما ىدانأ ىح 5-3 مسقأ ال لاو لاق انثاريم انمي مقا رعب ره

 ام 7

 أرما لكباصأت ةوسأ عبرأ رس ا ناكو ثأثلأ مندو مهني مست نيا عمر أ ىضم

 537 ظنا اذه فلإ اتثامو فلا فلا نوس#ح هلام ميم فلا ىتنامو فلا فلأ

 مول ىف ةئس رك ىداتي لع هضقناف انتأيلف نيد رز ولا ىلع هل ناك نم ةيلإ

 جارخلا هيلا نودؤي كوامم فلا هل ناك هلأ ريبزلا لاومأ نم انيوراممو ىراخبلا

 هللا ىضر ريبزاا ناكو ةريثك هبقانمو هنم ممردب موقب امو هسلجم ىف هب قدصتيف
 ىداوب هولتقف ةاوغلا نم ةعاج هقحاف فرممناو لاتقلا كرت دق لجأ موي هنع
 ناكو نيئالثو تس ةنس ىلوالا ىدامج ىف كانه هربقو ةرمعبلا ةيحانب عابسلا
 3 هنعشأىض رنيتسو أعب رأل يقو نيتسو اتس ليقو ةن .نيتسو اهب دئايح هرع

 ىف ريسلا باتك ىف بذهملا ىف روك دمىازلا رم كب (شيبح ني دذإ ١و7
 ءاملا مب شيبح نب رز فراعم وبأ ليقو ميرم وبأ وه نامالا لئاسم

 رمت ن ؛ لايح نب دعس نإ لاله نب سوأ نب هنأ اضيأ ابمضب ةشابح نب ةلمبملا

 يدسالا ةعزخا نب دسأ نب نادود نب مع نب ةبلعث نب كلامي ةرضاغ نبأ

 نءاو ايلعو نامعو رح ع ممسو ةيلهاجلا كردا مر مذحلا ريكلا يعباتلا ينوكلا
 ىععشلا مرتع نيدبأ5 1 نم تاعام هنع فور ةياحصلا راك نم َ رخآو دوقسم



 سلا ل ل آذآ ١ / ءايركزو رفز ةجرب
 نينامتو نيتنثا ةنس ىفوت هتلالجو هقيثوت ىلع اوققتاو تباث نب ىدعو ىعشنلاو
 عبسو ةئام ليقو ةنس نيرشعو نيتنثو ةثام ليقو ةنس نيرشعو ةئام نبأ وهو

 + ةنسنيرشعو
 ٠ موصلا ىف طبسولا ىف رركتامهنع هللا ىضر ةفينح بأ بحاص 4رفذإ) 1

 ىنأ بحاص مامالا ىرصيلا ىريتعلا ليذملا نب رفز ليذهلا وبأ وهاشهريغو ابرلاو
 ةئس نوعيرأو ناك هلو ةثامو نيس ونامت ةنس ىفوتو ةئامو رمشع ةنس دلو ةفينح
 نبا لاق ىأرلا هيلع بلغ ,ملا ثيدح بحاص ناكو ةدايعااو للعلا نيب اعءاج ناكو

 ميهاربأ نب ناسحو ميعت وبأ هنع ىور ةاطرأ نب ب جاجح نع ىور متاح بأ
 هيخأث اريم ىف ةرصيلا لخد ' انومأ» ةقثر هر ناك ميعن وبأ لاق.د#م نب مثك 5و

 بحاص رفز نيعم نب ىبيح لاق. اهنم جورخلا هوعنف ةرمصبلا لعأ هب ثبشتف

 « ةرصبلاب ىفوت ةبيتق نبا لاق نومأم ةقث ىأرلا

 فقولا باتك ىف بذهملا ف رركت ىبب يحب وبأ يلم بلا 4فءارز# 8/5
 عبسلا ىف اممم ءىرقو رصقلاب ةيناثلاو 50 ب5 زاهربشأ تاغل سل هيقو هريغو
 نمارعاكحو ديرق ن :.اايهاكح اهنينتو .ايلاديدغتب ىوك زو ىرك ةعبارلاو ةثلاثلاو

 ءاقياا وبأ اهككح
 نوي رك زو ناير؟ ز لاق رصق نمو نؤايركز ممجا فو ناءايرك ز ةينثتلا ىف لات
 نايركز لاق فذخ موز ويندمك نويركزو نايندمك نايرك زلاق ىرك ز لاق نمو
 37 بر لاقدبد ,ايرك زاعد كلانع)ىلاعتّشا لاق ىمجعأ مسسأ هنأ قبس دقو نوب ركزو
 ىف ىلصي ملا وهو ةكاللا هتدانف ءاعدلا عيمس كلنإ ةيبط ةيرذ كندل نم ىل
 ةهحر ركذ صميم ) ىلاعت لاقو" تاب ا ىحي كرشبب هللا نأ بارحما
 ذإ ايرك رو ) يلا ل تاب آلا (اينخ ءادن هير يدأ ذإ يركز هديع كبو

. 
 نيرخاتملا

 2 دع دم نش ةيااوخلإ لاق

 ىجح هل انيهوو هل انيجتساف نيئراولا ريش تنأو درت ىنرذتال بر هبر يدأن

 ايهرو ابغر اننوعدبو تاريهلا ىف نوعراس اوناك من هحوز هل انحلصأو
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 ص وه له (اوناك مهمأ )ىلاعت هلوق ىف ءالملا فلتخاو ( نيعشاخ انل اوناكو

 ىسوم نم ةروسلا يف نيروكذللا ءاببن الا ميمج ىلإ و هيلإ دئاع مأ هلعأو ايركزب
 ىسيعو ىو ايركزو ) ىلاعت لاقو .ايركزا لضف هيفنيريدقتلا ىلعو نوراهو

 ةريره فلأ ن ء سم حيحص ىف تبثو .تايآالا ( نيحلاصلا رم لك سايلأو

 لئاضفلا نم هذهو 4 !راج ,ايركز ناك » لاق ع هللا لوسر نع هنع هللا ىضر

 لاق 6 هدي لمع نم لجزرلا لكأام لضفأ 8 ىراخبلا ميحص ىف ل هلوفأ

 لتقو مالسلا امييلع دواد نب ناهلس ةيرذ نم ايركز تراك خيراوتلا لهأ

 5 معأ ناو اميلعةمالسو هللا تاولص هبا ىب لتق دعب اركز

 ىف روك ذم هنع هللا يضر ىناحصلا ىلادصاا « ثراحلا ندايز#

 لادلا فيفطو ةلمهلا داصلا مضي ءادص ىلإ بوستم بذ_هلا نم ناذ"الا باب

 ةلع نا برح نبا وه ءادص نإ ليقو هريغو ىراخبلا لاق نهلاب ىح معو دملابو

 هثيدحو لالب ةبيغا حبصلا ةالص ىف هرفس ىف هلذذاو 0 ىنلا ىلع دايز مدقو

 ع ىنلا نع دايزأ ىور . فءض هيفو اهريغو ىذمرتلاو دواد ىنأ ناس ىف

 «اوماسأت اوماسيل هموق ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىببنلا هئعبو اولاق ثيداحأ ةعبرأ

 ,ه-رلادبعويأ وه ةناضحلا لوأق رمت ف روك دمك دعس ندايز) ام

 نب ورع نءىور : نمل نكس 2 ةكم نكس ىاسار 1 نمحرلا دبع دعس ندابز

 جييرجنب أو كلامهنع ىور .نيرخآو ىرهزلاو ريب زلا أو فنح الا تباثورانيد

 « لسمو ىراخبلا هل ىور هقيثوت ىلع اوققتاو نو رخآو ةنيبع نءاو

 دودملا باتك نم مضاوم ىف بذبلا ف روك ذلا 6 ةيمس نب دايز) ا؟رث؟

 ةدلك نب ثراحلا ءالوم ةيمس نب دايز هل لاقي ان 1 دوهشلا ةعير الا دحأ وهو

 هيبأ نب دايز بز لل لاقيو . اذه دايز مأو ةرك ينأ مأ ىهو ماللاو فاكسلا حتفب

 نايقس ىبأ نب ةيواه ةقحلتساو برح نب رخص نايف ىنأ نب دايز هل لاقيو

 ىبنلا ةرجه ماع دلو لبق . ةريشلا وبأ دايز ةينك ىبأ ناو ىخأ تنأ لاقو



 لذ ءامسالا بيدهم

 ةاهد نم ناكو ةياور الو ةبحص هل تسيلو ردب موي ليقر ٠ ةنبدلا ىلإ ع
 لامعأ ضعب ىلع هنع هللا ىغر باطخلا نبرمع هل عتساو:ءاحصفلا ءابطخلاو برعلا

 نب ىلع هلمعتسا مث هبتاك نأكو هنع هلأ ىضر ىسوم وبأ هلمتسأ ليقو ةرصبلا
 رم الا نسحلأ سو لتق نأ ىلإ هعمل ؛ملف صراف دالب لعهنع هللا ىضر بلاط ىنأ

 ةقوكلاو ةرصبلا ىلع هلمعتسا 7 © نيعبرأو عبرأ ةنس ةيواعم هقدلتساف ةيواعم ىلإ

 م نيسهحو ثالث ةنس تام نأ ىلإ اهيلع قبو

 ديصلا فصأ ىف بذهملا ىف روك ذم ىعباتلا 4 يرم ىبأ نب دايز ) 187
 ' هلا ىضر ناذع نب نامء ىلوم ىوم الا يشيرقلا يرم ىببأ نب دايز وه حئابذلاو
 سنأ ىأرو ى مباتلا فاقلاب لقعم نب هللا ديعو ىرعش الإ يسوم اب نأ عمسص ,هنع

 دمت ناربمنب نوميمو ىرزملا عر لا دبع هنع ىور ' هبحاصو كلام نيأ

 ديمس نك لاقاذه دايز نع« كرات ىف ىراخبلا ىورو * ةقثىعباتوه هللا دبع نيأ
 ا « رضاح انأو ثدح نأ ىيحتي ريبج نبا

 بذهلاو رصتحملا ىف رركن هنع هللا ىضر ىباحصلا( مقرأ ن ,ديزإل 65
 ةسينأوبأ ل يقوةزمحوب أل يقو .دعسوبأ لبقو .كيعس ولأ ليفور رهاعوبأ لوقو ورموي أوه

 جرزخلا نب بك نب ةيلعت نب ةيلعت نب كقاموب ناعتلا نب سيق نب ديز نب مقدأ ن نب هيز
 هللالوسر عم ازغىندلا ىجررخأ ىراصنتالا ةيلعت ع نإ! جرزخلا نب ثرحلا نبا

 هنلأ
 ةحاور نب هللادبع رجح يف امتي ناكو دحأ مه ءرغصتسأ ٌةوْرَغ ةرشع عي ل

 "لل
 -ء

 انتا ايد نوعيس تي ها لوسر نع هل ىور ' ةنؤم ةوُرغ ىف هعم راسو
 صاسيع نيأو كتاثام نب ىنأ هنعىور .ةتس ملسلو .ناثيدح يراخللو ةعرأ ىلع

 دعس نب دهم لاقو نيسفحو ثم ةنس اهم قوتو ةفوكا!لزن نيمباتلا نم قئالخو
 قاسو ىراخبلا ىسيحص انيور اماهنم.يفانم هلو نيتسو نام ةنس نورخآو
 أرقف أوضقني ىتح هلأ لوسر دنع نم ىلع اوقفنت ال نيقفانملا لوقب هرأب اء ارتنتت ال نيقفانملا لوقب ءرابخأ ةصق
 « كقدس دق هللا نا لاقو.ةب الا يم هللا لوصر هيلع



 ديرب وعما ام ةهحرت 5 ندب

 وه ىملا ةلأسم فّبذهاا ىف هرك ذورصتحملاف رركت (-أ أ نيديز) رين

 هللا ىضر باطخلا نب رمع ىلو» ىندملا يودعلا ىشبر دل رسأ نب دب ١ ةماسأ وب

 دايعنبةعبرورباحو سنأو رع نبا ن هع ىور هلل همحر هيقثلا اا

 راسي نب ءاطعو هيأ نع ىورو مهنع نا ىضر نييباحصلا عك الا نب ةاسو

 ىرهزلاهنعىو رنيعباتلانم نب رخ اونامسلا حلاصىبأو نيسحلا نب ىلعو نارمحو

 ىروثلاو كلامو نويعباتلا خمسا نب دحو ى رايتس بويأو ىراصنالا ىو

 و رمع نبانم ملسأ ن نب دبز مس نيعم نب ىبيلاق .ةملاالانم قئالخو رمعمو

 دج ةقاح ملسأ نب ديزأ تناك دعس نب دمملاقو ةريره اب ابأ الو ارباج ممسإ

 ديز سلجم ىفانتيأر دق مزاح وبأ لاقو .ثيدحلاريثك ةقث ناكر يلا لوسز

 نيراممهبف تيأر امو انيديأ ىف اع يساوتلا انيف ةلصخ ى زدأ اهيقف نيعبرأ ل أ نبا
0 ٠. 

 كَ موب هللا ىف ال ممل لوش مزاح وبأ ناكو امهعفنيال ثبدحىف نيعزانتم 3و هيل 7 1 7 5

 ز ىقث هاتف هريغ ىددو ىسفنل ىضرأ لدا قع مهلا دير قدي سب ىنمدقو

 ديز يلا رظنأ ىلا ملت كنا مهلا لوقي مزاح بأ نا ناكو هدبش الو ماق اه رقعف
 ف 07
 دأ

 0 3 3 ١ كيداتكا
 1 ارت ةريثك ةيقانمو تا او هن اف داك فيكف كندا داع ل وقل ةيأأ ر 0

 نيعبرأو ثالث ل قو نيث الثوثالثةنس ليفو ةئامو نيثالثو تس ةنس ةنيدنملاب قوت

 ديز ىلا سلجي ناك اههنعهللا ىضر نيسملا نب ىلع نأ هخيرات ىف ىراخبلا ىكحو
 نب رمع دبع ىلا كموق سلاهم اطشمات هل ليقف هموق سلاجم اطختيو مسأ نبا

 « هنيد ىف هعقني نم ىلإ .لجرلا سلج اعا لاقت باطخلا

 وبأ وه بتةكلاا هذه ىف رركت هنع هللا ىضريفاحصلا(تبا ندي ز) 5

 ديزنب كاحضلا نب ثباث نب ديز ةجراخ وبأ ليقو .نمحرلا ديعوبأ ليقو .ديعس

 نب فوع دبع نب وره نب ةجعم لاذبو وأولا نكسأو ماللا حتتب ناذوأ نبأ

 بتاك بتاكلا ىضرقلا يلدملا يراجنالا ىراصن هديل راجنلا نب كالام نس منغ

 يدحأ ةنيدملا ىلا حي ل لوسر مدق نيح هر ناكو فحصملاو يحولا



 ؟ ١ ءامسالا بيدهم

 ةروسةرشع تسا رجاوم ةنيدملا يي هللا لوسر مودق ىلبق ظفحو ٠ ةنم ةرشع

 هدرف ردب موي -_ يذلا ه هرغصتسأو .نيتس تس تباث نب ديزأو هوثأ لو

 هلل لودر مه دقاشلا نم اهدعب أمو قدنحلا دهشو اهدبشب ّن ليقو أدحأ دهشو

 ديزو مدقم نآرقلا لاقو راجنلا ىنب ةيار كويت موي ع ىنلا هاطعأو 0

 تالسارملا اًضيأ هبت ةكيو يَ لوسرل ىف مولا 2ك, ناكو نآرةل اذخأ رثك أ

 ةثالئااد>أ ناك وامبتفالخ ىف باطلا نب رمعو ركب ىف ثول تكي ناكو سانلا ىلا

 رمع ناكو اءبنع هلا ىضر رععو ركب وبأ كلذب هرخأ فحصملا أودمج نيذلا

 كومرلا مئانغ مسق ىلوت ىذلا وهو ماشلا مدق نيح هعم ناكو جح اذا فلختس

 هرضب ملقم ةماعلا موي يرو جح اذا هفلختسي اضيأ هنع هللا ىفر نامع نكو

 مضرفأ ثيدحال ضن ارقلاب ةباحصلا رلعأ ديز ناك نورخأو دواد ىأ نبا لاق

 هنع هللا ىضر نامثدل لاما تيب ىلع ناكو معلا ىف نيخسسارلا نم ناكو اولاق ديز

 اقنتااثيدح نوعصسو نانا ب هلا لوسو نع هل ىور.ةرويشم ةريثك هلأود»أو

 ةمزح ىأ ن ن ليسو ةريره وبأو ساو صا نيأو رم نبأ مهام ةباحصلا

 هللاوخر دعسن لوسو ىردخلا دعس وأو فينح نب ليسو ديز نب للا دبعو

 انباءاطغو ناولسو بيلا نبا مونم نيعبانلا راك ند قئالخ هنع ىورو . مهنع

 ناهلسو ةجراخ هانباو بيؤذ نب ةصيبقو نايع نب نابأو دعم نب مساقلاو راسي

 نيعب رأ ةنس لوقو نيو تدم ليقو نيس ومب رأ ةنس ةني داب وت .نو رخاوديز ابا

 ىدحإ ليو .نيعيرأر ثالئةنس ل يقو نيمبرأو ىدحإةنس ليقو نيعبرأو سه ليقو

 هتعرات ىف ىراخيملا ىورو ٠ نيسمحو سمخ ليقو نيسهحو ثالث ليقو نيسمحو

 ناايلإ انساج باث نب ديز تام ال لاق رابع ىلا نب رامع نع حيحصلا هدانساب

 ديز نع ةلوقنملا بنار ملا نمو. .ريثك 8 مويلا نثد ءاماملا يباهذ اذه لاقف سايع

 (مايمالا سيخ جس 2



 ةثراح نب ديز ةقجرت 5
 00000 ا سلا

 هنأو ةيجنريسا| ةلأسملا ف رودلا ةديصل لو ناك هنأ نم هنع هتكح ام تباث نبا

 < قالطلا مقي ال
 ص يس ها .»ح

 كوك ف : هرج صن 01 لك 2 3
 ا ا دير ةياسأوبأ وه بدذبلاو رصخقتأ يقررخل #* هرأ اح نب كير 8 م
7 

 :قكرمأ نب ىزملا دبع نب يمك نب نيشلا حتنب ليحارش ن ءاحلاب ةثراح نا

 ركب نبا ةنانكس نب فوع نب هللا دبع نب رماع نب نايعلا نب رماع نب سيقلا

 نب فاحلا نب ةربو نب باك ن ةديفر نب تاللا ديز نب ةرمع نب فوع نبأ

 هيسأ ىفمقي و.هنع هللا ىفر ىزاجملا الولاد ىمشاهلاىثيرقلا ابسن ىلكسلا ةعاضق

 هل لاقبو هيلاوم رهشأ ٌتَْي هللا لوسر ىلوم وهو صقتنو ةدايزو رييفتو فالتخا

 ثجرخ هيأ نال ةيلهاجلا ىف ءابس هباصأ ناك هبح وبأو يهل لوسر بح

 قوس هب اومدقف اديز اوذخأ رسج نب نيقلا ونب مييلع تراغأف اهموق روز هب

 هتيهوف ابنع للا ىفر دليوخ تنب هجيدخل هتعمل مارح نب مكح هارتشاف ظاكع

 هيلع ىداني هيلي ىنلا ءآر ليقو نينس ناع نبا وهو ةوبثلا لبق يتم ين

 تفل ىبنل هتبهو مل اهل اهلام نم ءارتشاف هيرتشي هلتلاقق ةيعدخل هوك ذف ءاحطبلاب

 لا حا دول ناطر الأ ءوعدن انك ام امبنع تا يمر رمح نئالاق هانيتو هقتءاف
 مى تس يح يادار 6

 اذ 0-0 5 ١ ماه خب | ج
 هدم بوس ز حاول 1 ع 2 كنان جابو هلأ ]وسر أو الا( طسقأ يه ميما ذأ رش يعدأ ) ىلاعت هللأ لوق

 ىرهزلانأ ىتح رسأ أ نملوأ نم ناكو اهنع هللا ىضر بلاط ىأ نب نب رممج نيبو

 ركب وبأ مت ةيدخ امالسا مهوأ هريغ لاقو لسأ نم لوأ هنأ هنع ةياور ىف لاق

 ىلع ديز ميدقت نكلو روهشم فالخ ةلأملا قو مهنع هللا ىفر ديز من ىلع من

 قدنحلاوادحأو اردب دهشو ةنيدملا ىلإ بلع ع هللا لوسر عم رجاهو فيض عيمجلا

 نم ناكو ردب موي نينمؤملا رصنب ةنيدملا ىلإ ريشبلا وه ناكو رييغو ةيبيدحلاو

 هما دلو هّللا؛ لوسر هجوذو تبدو وزو نر ذلا ةامرلا
 هلتا

00 
 قلو وةماسأ هل تدلوف نع مأ 4

 ١ لوسر أهجوزت م أبقل 1ط م أبهنع ثا يمر نينمؤللأ مأ سدح تدب ينير

 نأرقلا ىف لجو زع هللا رك ذي لو ءاملعلا لاق زيزعلا نآرفلا ىف هتسصقو يفت
 تت 0



 7 ديزهمسأنمةهج را

 الإ مييلع همالسو هللا تاولص ءايبنالا نم هريغو انين باحصأ نم نم ملسعلا مساب

 اذه ىلع درب الو ( اهك" انجوز ارا طو امنم ديز ىضق الف ) ىاعت وق ف اديز

 01 ماسح
 حج ات 1 ا 53

0 

 مريم ا لعج ةنؤم ةوزغ ىلإ شيما 3 هللا لوسر زيجاملو طلغ وأ فيعض

 ن لا ديعق بيصأ أ ناف بلاط ىأ نب رذمُج بيصأ ناف لاقو ةثراح نب ديز

 نم ناك ةنس ىلو الا ىداج ىف مهنع هللا ىضر اهم مهتثالث اودهشتساف ةحاور

 ناشي دح ع ىنلا نع ديزا ىور.مييلع نوماسملاو لتي ىلا نزحو ةرجهلا

 رحينبا نع لسمو ىراخبلا ىسيحص ىف انيور انبنع هللاىضرةماسأ هنبا هنع ىور

 كرأ نيقئانلا ضعب ن نمطف ديز نإ ةماس أ رمأ نيح د لاق 6 هللا لوسر نأ

 اقيلن ناك نإ هلا مأ و لبق نم هيبأ ةرامأ ىف نونعطت منك دقذ هترامإ ىف اومطت

 هبقانمو «هدعب ىلإ سانلا بحأ ل اذهناو ىلإ سانلا بحأ أن ناك نإو ةرامالل

 دلاو ةثراح نأ هدئارف ف ىوارلا مالك ماع انرك ذو هنع هللا ىطر ةريثك

 8 اهم هموق ىلإ بهذ مث ديز بلط ىف ءاج نيح مسأ ديز

 بدذهملاو رصتخلا قررك_:هنعّنا ىف رواحصلاىهجلا (دلاخ نب ديز + ١ رار
5 8 
 و ةيددحلا ديشو ةئيدملا نكس ةعرز وبأ ليقو ةصلط وبأ ليقو نم را فيع وبأ

 ائيدح نوناعودحأ تم هللا لوسر نع هل ىور متفلا موي ةنيهج ءاول همم ناكو

 دالخ نب بئاسلاو ديزي نب بئاسلا هنع ىور.ةئالث لم درفناو ةسّه ىلع انتا

 ةئس رسصمم ليقو ةفوكلاب ليقو ةنيدلاب ىوت.نيعباتلا نم تاءامجو نايباحصلا
 نيعبسو نيتاثاةنسليقو نيسف- ة:سفوتليقو ةنسنيناع رسم-ناوهو نيتسون اع

 م« هلع للا ىضرزيهستو نامت ةنس ليقو

 ىضر باطخلا نب رمع وخأ هنع هللاىضريتاحصلا (باطخلا نيديز) 6
2 

 ىف ةيسأ ماهو ليفت نب باطخلا نيديز نهرا دبع وبا وه هيب ال ايبنع هلل

 رمع لق لسأو رمت نم نسأ ناكو ىودعلا ىشبرقلا هنع هللا ىضر رمع هيخأ ةمجرت



 ىازلا فرح 003

 ابك دهاشلاو ةيبدملاو قدنخلاو ادحأو أردب دبش نياو الأ نيرجابملا نم وهو

 0 تلارص
 ىراصت لأ ىدعنب نعم نيب و هدب يدل هللا لوسر ىخناو ةلملع هللا لوسر مه

 ريش يف هنع أ ىضر ركب ىف يفأ ةف ةفالخ 2 ةماعلا تناكو نب ديبش ةماعلا اع دلت

 لوطلا رهاظ اليوط ناكو د ٌةرْسَع ىدحا ة ةئرع ليقو .ةرشع قلل ةلع لوألا عز

 انأو الإ ابصلا تبعام لاقو اديدش انزح هنع هللا ىضر رمع هيلع نزح لتق الو

 ديرأ يأ لاق ىعرد دخ دحأ مى ةيع ثا ىصر رم لاقو" دز حد ابنم دجأ

 لو لف ديز عم ةماعلا موي نيملسملا ةيار تناكو عردلا اكرتف دب رام ةدارشلا نم

 ىل ومملاساهذخأو ةيارلا تعقوو لق ىتح هفيسب براض م ودعلا رحبف اهب مدقتي

 ملسأ نيينسملا ىلا ىقيس ىخأ ا محر لاق ديز لتقب رم ربخأ امو ةفيدح يأ

 + درادوبأو اقيلعت ىراخبلاو اثيدح ممل ىور يلبق دهثتسأو ىلبق

 همالسانسحو ملسأالامو الع مرتك أو اودسأ نيذلا دوييلا رابحأ دحأ 'وه مسا
 54 5 م35 32 2 2 7 7 هننأ : 2.
 ربحو هنيدلا ىلا اليقم كوبت هوْرَع ق قوو ةريثك دهاشم ل ىلا مم دفهسو

 اي لوأ ىف بذهملا فروك ذم هنعّشاىمر ىاحصلا 4ةيعسديزإ) 5

 7-2 اهنإ ىعاقلا لاقو و ةح وتعم ةلمبم نيسإ ةيعس هوب هبأو روب د 025 وُط همالسأ

0 

 نا لاق هريغو ربلا دبع نن رمع وبأ اهاكح ءايلاب لاّشو نوتلاب وهو بيرغ وهو

 هانولا لع روهججلا رصتقاو رك أ نونلا وبلا دي

 نءاوه ةزانإلا ةالص ف بذبلاف روك ذم (باطآلا نيرمعنب دي رز) ١5١

 .ن لع تن مودك مأ هت>وز ند هةنع كا ىصر باطخلا نب رم نيئمؤاا ريمأ

 1 0 5 0 .اهقلا . 5070 3
 تع ماح ىلإ نبا لاق مهنع هلأ ىصر هع هلأ لوسر كلب ةمطاق نمعبلاط ىنأ

 ىرديال ريغص وهو ةدسحاو ةعاس ىف موثاك مأ همأو ديز قوت لوقي ىلا

 ه الوأ تانايمأ
 0ث 0 ا

 ةرشعلا دحأدي زنيديهسدلاو ىودعلاىثبرفلا لفل نبورم نب ديز) اعلا

 ماع رك ذنسو ليقت نب باطخلا نب رمع مع نبا اذه ديزو ةنإلاب مهل دوهشملا



 6 ورحم نديزةةجر

 ةوينلا لبق ةرثقلا ىف ديعتي ناك ىلاعأ هللا ءاش نإ ديعس هنبا ةجرت ىف هبسن
 ىلع بيعيو ىلاعت هللا دحويو مهاربا نيد بلطتيو يلع مههاربا نيد ىلع
 لخد اذا ناكو بصنلا ىلع حعبذ امم لك أب الو باصن ألا ىلع مهحنابذ شيرق

 تذب هاهمأ نعو مههاربأ هب ذاع ا تذع امرو أديعت اقح اق- كيل لاق ةيعكلا

 ادتسم ليفت ني وربع نب ديز تيأر تلاق اهنعّشلا ىضر قيدصلا ركب ىنأ

 دحأ كتم حبصأ ام هديب ديز سفن ىذلاو شيرق رشعماي لوق, ةبهكلا ىلا هرهظ
 كتدبع كيلا هوجولا بحأ ملعأ ىتا ول مبالا لوقي ناكو ىريغ هاربا نيد ىلع

 قورتقلا ثروي هناق انزناو اب شرق اي لوقي ناكو هيتحار ىلع دجس مث هب
 ةوبنلالبق فوتو هدحوتمأ ةمايقلاموي ثعبي لاقتدي ز رع لثس ّيفلَي ىبنلا نأ ثيدحلا

 هياتتجاومديحوتب ميج نم هسنن صلخ هنأ اهانمم تايبأب لفو' نا ةقرو هاثرق
 ديز رابخأ نم ةلقج يقادلا باتك ىف ىراشبلا عيحص ىفو .ناثوالا ةدابع

 انأ اهلتقت ال هتنبا لئقي نأ دارأ اذإ لجرال لوقي ةدوؤملا ىمحي ناك هنأ هانم و

 تعفنإو كي !اهتفدد عش نإ اهب اللات تعرعرت اذافاهذخأيف اهتوؤم كينك أ
 |سن اه كلم

 اهسذ روع مسام تا لا

 صاصقأان ءوغعلا باب لئاوأ ىف بذا ىف روك ده 4 بقو نديزؤ ١6 08

 ىلا ىلإ لدحر ىفوكسلا رييكسا ىعياتلا ىهجل بهو نب ديز ناماس وبأ وه

 باطخلا نب رمع م.سف قيرطأا ىف وهو ع هللا لوسر فوتق ارجابم يش
 ليعامسأ هلع يور - ممريغو ىموم ايأو ة ةفيدحو رذ ابأو دوهسم نباو ايلعو

 نم مهريغو شعالاو تبا ىنأ نب بييحو ليك نب ةفسو دلاخ ينأ نيا

 ه اهلبق ليقو نيوسنو تس ةنس قوت هتاالحو هقيثوت يلع اوقمتاو نيعباتلا

 رابخلا باب لوأ ىف بذبملا ىف روك لم ةرج نن 4 بعك نب ديزل 4
 يف ثيدحلا اذه ىف ديزو ةرجع نب به نب ديز لات اذكه ماكنا ق

 ة«رخآ بم نديزوه اعإوةزجع نا بك نأ وهسيأ و بحت ندير هقرط ضعب



 ءامسالا بيذبم كا

 رصتخلا فر وك ذم هنع هللا ىضرىلاحصلا ةفيذح ىنأ ىلوم < ماس9 6

 لاقو ةدنم نبا هين اذكه ةعيير نب ديبعن ملاس هللادبع وبأ وه عاضرلا ىف

 نبةفيذح ىلأ ىلوم وهو لقعمنب ملا وه هريغ لاقو .شحاف مهو اذه ممن وبأ

 ماس ناك .ىمشبعلا ىثب رقلا ىمق نب فانم دبع نب سمش دبع نب ةعير نب ةبتع

 هتالوم هتقتعا نيرجابللو ةباحصلا ءالضف نم وهو رخطصا نم سراف لهأ نم

 ىئيرق هل لاقيف هانبتو ةفيذح وبأ ءالوتق ةيراصن الا ةفيذح ينأ ةأرمأ ةنيثب

 لبقةنيدللا يلإةكم نما رجاع هنأ حيحصلا ىف ىتيثو . هانرك ذا ىسرافو يراصتأو

 أرق 5 ىهرثكأ ناك هنأال ةتيدملاب نيرجابملا موي ناكف تع هللا لور مودق

 أ انخلإ . م اء سا ومجحج (ثةعاوح 1 ع لا "هلا
 ىصر باطخ نإ رم لذ و . مريس هللصق ق ةحيحفلا تبداح هاو

 ىروش هنلمجامايح ملاس ناك ول هئافو لبق يصوأ نيح لاق ىتح اريثك هيلع ىن
 هل ٠ نجعل نميف هيأر ن نع ردصب ناك هنأ هاثمم نأ هجر ربلا دبع نب رب وبأ لاق

 وبأ ”ناكو صضغأم نب داعم , نيبو هني يَ هلل وسر ىخ - أو . ةقالخلا ةيلوت

 هتأرجأبلا نم.ىهو .ةبتع ني ديلولا تنب .ةمطاف هيخأ تنب..هجوز دق ةفيذح

 ورم نب ليبس ثنب ةلوص نأ حيدصلا ىف تبئو . شيرق ىمانأ لضفأ نم تناكو

 لاجرلا غلبم لب املاس نإ هللا لوسراب تاق ىنلاىلإ تءاجةفيذح أ ةأرما

 اثيش كلذ نم ةفيذح ىبأ سفن ىف نظأ ىنإ !و انلع لخدي هنأو نواقمي ام لّقعو

 تلاقق هيلا ثمحرف ةفيذح ىبأ سفن قام بهذيو هيلع ىمرحت هيعضرأ لاقف

 قدنخلاو ادحأو اردب ماس دبشو ٠ ةفيدح ينأ سفن يف ام بهذف هتعضرأ ىنإ

 نيماملا ءاوأ ناكو اديبش ةماعلا موي لتةو يقي هللا لوسر مم دهاشما رئاسو

 ًاذإ انأ ن أرقلا لماح سئب لاقف كعم هيلع يشل كريغ هئيطعأوا ليقف ذئموي هعم

 هلوقي وهو ءاوألا قئتعاف هراسب تعطقق هراسيب ءاوللا ذخأف هنيه تعطقف لئاقق



 1 هللا دبع نب ملاس ةمجرت

 لتاق ىنن نمنن اكو ىلاعت هلوق ىلإ لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ دمم امو

 لعفاقلاق لئقليق ةفيذح وبأ لعف ام هباحص" ال لاق عرص املف ريثك نويبر هعم
 هليقت لة ةئيثب هتقتعم ىلإ هئاريم اولسرأ لق املفامبندب ىنومجضأف لاق لق لبق نالف
 نب سيق نب تباث هنع ىور. لاما تيب ىف هثاربم أولعجل ةيئاسهتقتعا اعإ تلاقو

 ىراشبلا سيحص ىف انيوردنع هللاو طر ورع نبأو هنع لا ىر رمع نباو سايش

 لاق دوعسم نب للا ديعوورمع نب هللا دبع دنع مذ لاق قورسم نع ملسمو

 ماس وهلا ديعوم ةعبرأ نم نأرقلا اوذخ لوقب ع ىنلا تعمس هيحأ لازأ ال

 مهنعشا ىضرذامم ىلع ىبأ مدقتةءاور فو بمك نب ىبأو ذاعمو ةفيذح ىبأ لوم
 رصتخما ىف رركت مهنعش ا ىضر4باطخلانب رعنب هللادبع نب ماس ل 5

 ةيشاملا ةكز نم نيعضومىف هرك ذف مضاولا رثك أ ىف بذبملا ف هبسذي لو بذبملاو
 نبماسّشادبعوب لاقي رمح 0 وه بيعل ابدرل| وهمي زوج امباب فو جحلا ةفصقو
 1 لا ىف ودعلا ىثرم تر دياملادهازلا هيقْعلا انالا ىف :داا ىودعلا هلا باطخلا عنب هللا دبع

 8 مينا ى ىضرةثئاعو ةريرق 3 اباو رجن د 2 مف ارو ىرامصت الا ب وبأ ايأو مابأ
 رانيد نب ورم مهتم نيعباتلا نم تاعامج هنعىور.نيعباتلا نم تاعاج ممصو

 يرمعلا هللا دينعو ليؤطلا ديمسو ةيّقعت ني ىسومو ىرعزلاو هيبأ ىلوم مقانو

 ىلع اوعجأو نيعباتلا صبا نم قئالخو نيعباتلا نم مثريغو ناسلك نب حلاصو
 دبع ناك لاق بيسملا نب ديعس نع انيور. هتبترم واعو هتداهزو هتلالحو هتماما

 نب كلام نعايورو' هب هلا دبع دلو هبشأ ملاس ناكو هب رمع دلو هيشأ ربعنب هللا

 دصقلاو دهزلا ف نيملاصلا نم ىغم نمي هبشأ دحأ نكي مل لاق مامالا سنأ

 لاق هيوهار نب قدسأ نع انيورو. نيمهردب بولا س يلي ناك ماس نم شيعلاو

 ىف قبس فالخ ةلأسلا هذه ىو هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا ابك ديئاسألا حمأ
 نم ايلاع ثيدحلا ريثك ملاس ناك لاق دعسنب دم نع انيورو ٠ نيريس نبا ةهجرت

 لوةيوهلبقيف الاس هنبا ىقلي ناك رمجزبا نأ ةءثيخ يبأ نباخيرات فو اعرو لاجرلا



 ءامسالا بيدهم 4

 ةعبسلا ءاهققلا دع هنأ كرابملا نما نع انيورو.اخيش لبقي خيش نمنوبجعت الا

 ةجراخةجرتىف مهيف فالتخالاو مهناد قيس دقو مهدحأ املاس لمجل ةنيدللا ءابقف

 لاقو ةثامو تم ةنس ملاس ىفوت ىراخبلاو نيكد نإ لضفلا ميعن وبأ لاث.ديز نبأ

 ه هنع هللا ىضر ةنيدملاب نامت ةنس منها لاقو.سهة نس ىعمصأالا

 رخآوأ ف بذولا ىف روك ذمهنعّشا ىضرفاحصلا(ديزي نب بئاسلا) 7/

 هللادبعزب دوس“ الا نب ةماع نب ديعس نب ديزبنب يئاسلادب زيوبأ وه ةقرسلا باتك

 ىدس الا لاقيو ىدنكلا كاذب الا نوف رعبال رْغلا تخانبا وهوةدالولا ثراملانب|

 .سمشدبعف شب رقف فاح هلو ىلادص بئاسلا وبأو.ىلذهلا لاقيو ىئيللا لاقيو

 ةنس ليقو نيمو عبرأ ة ةنس ةنيدملاب يفوتو ةرجطلا نم ثالث ةنس يئاسلا دلو

 ىور .لو" تو نيناهمو ناك ليقو .نينامتو تس ليقو نيمستو ىدحإ

 ىراخبلو ثيدح ىلع مو ىراخبلاقفت :|ثيداحأ ةه ع هللا لوسر نع هل

 ىحيحص ىف انور. .مهريغو ةفيصخ نب ديزبو ديعجلاو ردا تاعورب ةعبرأ

 تلاقف ع ىلا ىلإ ىتااخ ىف ثا هذ لاق دبا 2 يبئاسلا ن حلم ىراخلا

 دس
 تررشف أطوتو ةكربلاب ىل اعدو ىمأر حسف عجو ىتخأ نا ْن 500

 ىءيةلجملا رز لم ةيفتك نب هياخ ىلإ تراظغنف هرهظ فالح تثمق م م هوو نك

 ديمحلا نغ نيحيدلاةياور ىو ةويذلا ماخ يلإ ترظن ةياور فو.ةييملا ةلححلاب

 .مالسلاوةالصلإ هيلع هللا لوسر ءاعدب الا ىرسصيو ىممس هب تعنمام تالع دق
 000117 0 1 1 عاب هم :
 نأ اناو لع هللا لؤسر مه ىلأ يح لاق بماسأأ نع ىراخبلا حيحص قو

 دك ىلإ ناماغلا عم تدرح ىلا 03 ذا لاق هنع يراخبلا حيحص قو. نيذس معلما

 « كوبت ةوزغ نم همدقم يلي هللا لوسر ىقلنل عادولا

 قانياحصأ 1 نءىزورلل هاربا خيشلا هرك ذنيسلا سكب (تباثن ءايسو ١ تراب

 ىفاشلا ىف ريخأ ىنزملا لاق لاقفةقيقملا باب فر صدا ف هرك ذىف زل نأ بذبملا هقيلعت



 نسللا ةقارسو ةريس ةهحرب

 ةقيقعلاثيدح رك ذه زرك مأ نع هو ن عابس نع ديزي ىأ نيل ديبع . نع هندبع نب انع

 هلوت اهدحأ .نيبجو نم ثيدحلا لعأ اهركنأو ىنزلا ةياور هذه مهارب ١ لاق

0 0 . 
 تأ د ع متإأ ةئض ءدإ مأءنأا عأ .ءعأ وى

 ماسس *يغ هيلا رض كلثأ فمك 2١ش ةيكبخ *نإ تأ هر ام و امس ع هللا كمعع ع
 ا + اتا محا ان عا ام 0 مو هم ا( ا غلا ف

 ىراحطلا هاور دقو تباث نب عابس وه اءإو بهو نب عابس نع هلوق ىناثلاو

 مالك اذه ةنييع نبا باحصأ رئاس اذكو ةحصلا يلع ىعفاشلا نع ىنزاا نع

 ثيدحف ىعناشلا لاق هيف اك! ىنزما رصتخم ىف دانسالا اذه انأ رأ إو ىزورملا

 لاقف اذه تباث نب عابس متاح ىبا نبا ركذو دانسا الب هرك ذف اذك زرك مأ

 نع ديز نب دامحو ةنيبعنبا ىور اهف زوك أ نع ىور ةرهز ىب فيلح وه

 نب عابس نعدي زب ىبأ نب نا ديبءنع جيرج نبا ىودو .ديزب ىبأ نب هللا ديبع

 للا ديبع نعهيوريف ةنيبعنبأ أ امأو رو مأ نع نع عابس نب تباث نب دقت نع تباث

 « تباث نب عايس نع هي هيأ نع ديزن ىلأ نإ 0

 ىف بذيملا ىف روك ذم هنع هللا ىضر ىباحدلا 4 ديعم نب ةريسإ) 998

 بيرغ وهو ابحتف ريثالا نبا ىكحو ةثلثلا مغب ةيرث وبأ وه ةالصلا باتك لوأ

 وبأ هتينك ليقو روبشلا وه اذه ةددشم تحن ةانثم ءاي اهدعبو ةحوتفم ءار مث

 نيسلاتم ةربس . فارطأالا ىف رك اسع نب مساقلا و .أ ظئاملا ءاكح ميرلا

 نب ةريس نب ةلمرح نب ةدسوع نبأ لاقيو دبعم _:ربأ ةدحوملا ناكسإو ةلمبللا

 نادشرنب نايبذ نب دعس نب صن نب ةبلعت نب لهذ نب ورم نب كلام نب جيدخ

 ةعست يلع هللا لوسر نع هل يور .ةنيدملاب راد هل ناكىتهملا ةنيبج نب سيق نبا

 ىف ينوث ةريس نب مييرلا هنبأ هنع يور ٠ اًئيدح اهنم لس ىور . اًةيدح رشع

 ه امهنع هللا ىضر ةيواعم ةفالخ

 يفو* سلا قيرفت يف رصتخلا ىف روك ذم * كامري ةتارسإف ؟.-

 كلام نب ,ةئارسنايفسوبأ وه ةقاسلاو ر جحلاو ةباطتسالا باب اهم بذهملا نم عضا وع

 ةنانك نب ةانم ديعنب ةرمنب جلدم نب مبت نب كلامزيورمجن.كلامنب مثعج نبأ
 (مامسألا بيذبت ا جس م)



 دعس ىمسأم باب 50

 لوقاذهةمجعملا نيشلاو مسجلا مغب مشعجو ٠ ىباحصلا ى :زاجحلا ىجلدملا ىنانكلا

 ىروبشم نم ةقارسو ابحتفو نيلا مض ىرهوجلا يكحو فئاوطلا نم روبجلا

 اهدحأ راخبلا ىور. اثيدح رشع ةعسل 2 هللا لوحر نع هل ىور ةباح 7

 بيسملا نب ديهس نيعباتلا نمو اهنع هللا ىضر رباجو سايع نبأ هنع ىورو

 نكسليقو ةنيدلاو ةكم نيب فاقلا مضب ادي دق لزم ناك ةقارس نب دمج هنباو

 نينحنم فرصا نيح ةنارعحلاب ُُ ىنلا دنع لسأ .ةنبدللا لهأ ىف دعيو ةكم

 ىو. نيحيحصلاف روهدم ارجابم ْحُللَي ىنلا ءارو هجورخ ىف هئيدحو فئاطااو

 «ىرسك ىراوسثسسبل اذإك ب فيك ه ةفا رسل لاق يني هللا لوسر نأ ثيدحلا

 هسبلاف ةقا رس اعد هتقطتمو جاتو ىرممك ىراوسب هنع هللا ىضر رمع ىأ انلذ

 نب ىرسك اهعبل_س ىدلا ّش دما ريك أ للا لقو كيدي مقرا» لاقونيراوسلا

 هتوصدنعللا يضرم فرو «جل دمىنب نم ايبارعأ كللام نب ةقارس ايهسبلاو نمره
 فوت لسيقو نيرشعو مبرأ ةئس هلع هللا يضر نامع ةفالخ لوأ ىف ةقأرس يفوت

 ء لوأالا حيحصلاو هنءّللا ىضر نامء دعب

18 
 لحس اهلا

4 

 ق بهلا ىف روك ذم هنع لا ىضر ىبناحصلا ( ميرلانب دعس )

 ءىرمأ نب كلام نب ربهز ىنأ ن درع نب عيرلا ناد وه < تانيا تاو

 سيقلا

 ناك هلا رعسلا لها عيةجلاق 0 بيقث ىرذت ىقع يجرؤ يراصنت 3 جيرو

 ةيلهاملا ىف اتاك ناكو ةحاور نب هللإ ديعو وه جزا نب ثراحلا يب تيقث

 هعئازص خو 5 8 8 8 انج تك كوزلا 1 هلا هع زل لش
 نم نملع هلأ لوسر تعلو اديبش دحأ مو لثو هينأنلاو ىو الأ ةيمعأا ديش

 عيبرأ| نإ دعس هآدان هدهدمب لجرلأ كلذ امييف لق وأ 2 نم نيب هدقنشي



 ؟4١ ءامسالا بيده

 ىنم هئرقأف هيلا بهذاف لاق كريخم هيل 0 هللا لوسر ىنثمب لاق كنأشام

 ريخأو يلئاةم تنقنأ دق آو ةنوط ةرمشع ىلا أ تنمط دن ىبأ هريخأو م

 اعلا ع ع . ادع
 حل لأ هه
 وي زاب ح

 حرب لف ىأ لاقىردخلا ديعس وبأ لاق ءبهك نب "ىلأ هيلا بهذ ىذلا لجرلا
 ا
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 1 هلا كو

 ١ لع ذعال ىلا
: 
 كا عه 51 ل

 مخ رح ١ 8 عم امي وج و لس اي هليأ لومعر |25 نأ هنن
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 ايح هلوسرأو هلل صن هللا هر لاقف طاعه لوسر ترهبخأف تلج لاق تامىتح

 نيتنب فلخو دحاو ريق ىف ريهز ىلأ نب ديز نب ةجراخو وم نفدو اتيمو

 نولف نيتلثا قوف ءاسن نك نافز تاز امهيفو نيثلث ١ بع هلا لوسر اهاطعأف

 اهقوفاش نينا نيتنثا قوفب دارأ هنأو اهئم هللا دارم ع 507 كرتام اثلث

 نم اييتنبأي عمبرلا نب دعس ةأرمأ تداج لاقدنعشا ىضرهللا دبع دب رباج نعو

 دعس اتبأ تاتاه هللا لوسرأي تلاقت 0 هللا لوسر ىلإ دعس

 الاامخعدي لاما مذخأ امهمعنأو اديبش دحأموب كعم امهوبأ لتق ميرلا نبا

 لوسر ثعبف ثيراوملا ةبآ تلزنف كلذ ىف هللاىغقي لاقت لامالا ناحكتالو

 كلوبف قبامو نمثلا اهمأ طعأو نيثلثلا دمس ىتنبا طعأ لاقف اءبهع يلإ

 ثيدح !ذه ىذمرتلا لاق مبتع رأ هجام نباو ىذمرتلاو دواد وبأو دحأ هاور

 نمحرلاديع ىلع ض رعف فوع ءنان جرا دبع نيبو هني ع لوسر ىخا أو عمم

 هدئم نبأ هجرخأ .كالامو كزهأ ىف كل هنا كراب لاقف هلامو هلهأ هفصاني نأ

 .نيممجأ مهنع هللا ىضر ةباحصلا ةفرعم ىف ريث الا ناو ربلا دبع نو ميعن وبأو

 نباب فرعيو ثراحلا ابأ ىنكي ىدع نب ورمع ن عيبرلا نب دعس رخآ مهو

 رخآ مهلو .ربلا دبع نبا هرك ذ .هتوخا ماو هما ليقو هدج مأ ةيلظنحلاو ةيلظنحلا

 نإ هرك ذ ةماميلا موي لتق ابجحج ىب نم كلام نب ىدع نب مييرلا نب دعس
 © عيبرلا نيديعس هباوص منو وبأ لاقو ممل وب أو هدلم

 ام وبأ وه فاوطلا ىف بذب ىف رو دم 4 ١ ىف ركع 4قراط ددعسإ فو
 هايأ ميس ىقوكلا ىعباتلا ىجشالا ةءجعملا نيشلا ناكساب ميشا نب قراط نبا



 ءايسالا بيدهم افنان

 .نيعب تلا نم تاعامجممسو مهنع لا ىضر فرأدأن هللادبعو انأو ياحصوهو

 نوراع نب ديزبو دايز نب دحاولا دينعو ةناوع وبأ ةيعشو ىروثلا هنع ىور

 هعم اع 11
 ىو رةقين وم ىلع اوقفتاو نورخاو

 ىف روك ذم نذؤلا ظرقلا دمس وه ةمجعملا لاذلاب ( ذئاع ن دعس 9 9.

 2 ةحسديععم ق مم 35

 ظرفلا ىلا دعس ةفاضاب وه رساب نب رامع يلوم وه حبصال ناذالا ىف طبسولا

 خسن ضعب ىف عقيو نقلا اذه معلا لهأ دنع هيف فالخال اذهو فاقلا تقي

 لاق قيس مك ظرقلا دعم وه اعاو كن الب شاف طخ وهو ىطرقلا طيسولا

 رجا فهيف ريس ءىشف رج انك ناك 4 و 4 غبدي ىذلا ظرقفلا يا فيضا ءامملا

 (1) .ايقبانذؤم قي ىنلا هلعج هيلا فيضأف هيف ةراجتلامزلف هيف حب رف ظرقلا ىف

 هنعاللا ىضر ركب وبأ هلق ناذ الا لالب كرتو ةفالخلا هنع هللا ىغرركي وبأ ىلو املف

 نب جاجحلا مايأ فتام حدف نذؤي لزب لف هيفنذؤبا تكي هللالوسر دجسمملا

 ههنع هللا ىفر باطخلا نب رمع لقت ىذلا ليقو ناذ الاهونب ثراوتو فسوي

 .تباث وبأ وه هنع سا ىضر 4 ىلاحصلا ةدابع نندعس ] 5٠ ع

 2 ماللا حتقو ةلمبلا لادلا مب م رمأ د س ةدابع دهم سرق وبأ ليفو

 فيوط نب ةبلعث نب ىاز ل رسكو ةلمبل ءاحلا حتتب ةعزح نب مارح نب ةثراع

 ىدعاسلا ىجرزخلا يراصن لإ جرزملا نإ بعاك نب ةدعاس نس جرزخلا نبا

 دهاشملا ىف راصن الا ةيار بحاصناكو ةدعاسىت: بيقن ناك هنأ ىلع اوقفتا ىدللا

 اروهشمناكو مك مراد ةدايسو ةسابر 8 راصن "هلا ف اييجو اداوج + أديس ناكو 1 اك

 هنأ اولقنو الو اديرت ةءولمم ةلفح 5 يىنلا يلا موي لك لمح ناكو مركلاب

 دعس نب سف الا نولاوتم نودلاوتم نومفطم ةعبرأ جرزخلاو سوالا ف ن 059 0

 ةرمثك ءايشأ مركسلاو د وجاف هله الو هلو ءالؤم هواي و ماد نب ةدا دابع نإ 3

 ةدابع نب دعس نإ سيق ىف لاق يلع هللا لوسر نأ ليوط ثبدح ؛ فو ةروبشم

 7_0 ىنلل نذأ سم حرش ف فصملا لاقو )000(



 ضنر صاقو ىنأ نب دعس ةهجرت

 دبش ةرمغلا ديدش ناكو رويغ هنأب دعسا كف هللا لوسر دبهشو دو+تاب نم هلأ

 سرق هونب هنع ىور . دهاشملا يقاب دهشو أردب دبش مل ليقو اردبو ةبقعلا دعس

 ذيعس ىورو . له» نع لهسو ةمامأ وبأو نمأبع نب هلا دبعو قحسأو ديعسو

 ةنس قوت . هاكردي مل ةل رم هنع اهتاورو هنع ىرصيلا نسحلاو بيسملا نب

 لبذاشوهو ةرشع ىدحا ليقو ةرشع ميرأ ليقو ةرش ءاسم ليقو ةرشع تدم

 ناروحي قوت هنأ يلع اومجأو ماشلا نم نارو>- ضرأب ناك هنأ ىلع وةئتاو طلغ

 ةرملا ىف روبشللا رعقلا اذهو ةم "الا نم هريغو رك اسع نبا مساقلا وبأ ظفاملا لاق

 نم لقت هنأ ل.تحيف ةدابع نب دم_س ربق هنا لاقي قشمد برقي ةفورعملا ةبرقلا

 « نيروبشملا نيتيبلا هيف اودشنأو هتلتقنحلا نإ لاقي اولاق اهيلا ناروح

 هذه يفر ركت مهنعهللا ىطرة رس *هلادجأ هنا ىذر6صاقو ىأ نيدعسإ) 5”

 نبةرغز نب فانم دبع نيب يع ألاقي و بهو نب كللام نب دعس قحسا وأوه بتكلا

 نبذلاةرشعاادحأ ىندملا ىلا ىرهزاا يشيرقلا ىؤأ نب بعك نب ةرد نب بالك

 باحصأ ةتسلا دحأو - ضار مهنع وهو ىفوتو ةنجلاب ب هللا لوسر مهل دبش

 8 0! ا 1
 اةقالخل ءأهنعشا ىضرباط+ل دس نذ رم لعج نيا ىروشاا

 رر

0 
1 
 أ لويس َْ ميس مر زم لو ع ]

 رجاه نياو ولا نيرجابملا نم وهو ىلاعت هللا ليبس ىفامد قارأ نم لوأو ىلاعت

 وهو ةنس ةرشع عدس نبأ وهو ةّتس دعب ليقو

 ادحأو اردب كني 6 لوسر عم دبش .اهيلا ع هللا وسر مودق لبق ةنيدملا يلإ
 ءالب دحأ موب ىلبأو ءالسالا صراف هل لاقي ناكو اهلك دهاشملا رئاسو قدنخلاو

 لهأ نم هيلع بذاكلا لجرلا ىلع هناعد ىف هثيدحو ةوعدلا باج ناكو اديدش

 نيديحصلا ىف روبشم ءايشأ ةثالث ىف هيف هتوعد تبيجأ و ةدعس وبأ وهو ةفوكلا

 أبنم لسمو ىراخبلا قفتأ اثيدح نوعبسو نانئام بلع هللا لوسر نع هل ىور

 نباو رمع نب اهنعىو ر.رشعةين 15 مللمو ةسمحم ىراخبلا درفتاو رشع ةسه ىلع

 نم هلع ىورو.اهنع هللا يضر ةكلاعو ديزب نب بئاسلاو ةرمس نب رباجو صايع



 ذاوم َ دعس وجرت 1 ١"

 نورخآ تاعاجو ةثئاعو بعصمو رهاعو مهارباو دهم ةسخلا هدالوأ نيعباتلا

 سرفلا دالب ىلإ اهثمب ىت: شويجلا ىلع هنع هللا ىفر باطخلا نب رمع هلمعتسساو
 ىذلا أوهورف ومنع وع .الوحو ةيسداقا اب صرغلا أوعزه 2 نيذلا شيم لا ر رممأ ناك وهو

 ىضر باطلا نب رمع هالوو ةفوكلا ىنب ىذلا وهو ىرسك نئادم نئادملا حتف

 تعمسام لاو هنع هن ىف ر لع نع ء لو ىراخب | ىحيحص فاني ورءقار ملا هنع هللا

 لوقيدحأ موش ةتفمس نا تالام ٠ نب دعل الإ دجال هيوبأ عمج ع نا لوسر

 يمدئرهزلا لاق ماوعلا نب ريبزلل اضيا ع ىنلا امههمج دقو ىماو يأ كادف مرآ

 لق نتقلا دعس لزتعا هنع هللا يضر نامع لتق املو .ميس فلا دحا موي دهس

 نيسهحو ىدحاةنسليقو نيسخحو سمخ ةنسىفوت .بو را كالا نم .ىش يف لئاقي

 سعقب قوت . ني هعو ناك : ةتس لق و عي ةنس ليقو تس ةنس لب ةوعيرا ةنس ليقو

 ةنيدملاىلالاجرلا قانعا ليع لمحو ةابدملا نم ةديس ليقو لابمأ ةرشع لع قيقعلاب

 اعد ةافولا هن ريغ الو ةماهاذ 2 الاوط مدأ ناكو ميقبل اب نقدر ةئيدملاب هيلع ىلدو

 موي اهيف نيكرتملا تيقل تاك ىنافاهف ينونفك لاقف فوص نم ل ةبج قلخ

 داعمن دعس رع وب أوه ب ةدحلا قو ةملولا فو رجلا ىفو ةزان 8| له ىف بذهلا

 نب ثراحلا نب مج نب لبث هلأ دع نب ديزي نب سيلا ءيرمأ نب ناهنلا نبا

 يندلا ىلبشأالا ىسوالا ىراصن الا سوأالا نب كالام نب وربع نب جرزخلا

 بعصتدي ىلع دعس لسأ ةيحص اطو تس أ مقا ر تنب ةشبك همأو .صو الاديس

 نيل 1! ل هبةنيدملا ىلإ رجاهم هبق فال وسرهثعب نيح هنعَّشأ يضر ريمع نبأ

 ىلع مئان و ماجر مالك لبشأالا دبع ىنبل لاق دعس مس املف مهنيد رومأ

 مهمتنأ نمو مالسأ الأ ىف ةكرب سانا مظعأ نم ناكو أوماساق أوه ىتح مأرح

 لتقب مييف 3 هكح ىلع اولزنو ةظيرقو قدتخلاو ادحأو اردي دبشو هموقل



 فلن ءامسالا بيذبم

 فوتو يلاعت هللا 7 مهيف ت تكح دقل 7-0 ىنلا لاقف ةيرذلا ىبسو لاجرلا

 ىراخبلا ىحيدص ف تدثو ٠ .قدنخلا لاتق نم هباصأ حرج نم قدنخلا ماع اديهش

 دعس تول نمحرأا شرع ْرِيهأ لاق ع ىنلا نع هنع هللا ى ىضر رباج نع ملسو

 شرعلا زازتهأ ءاملعلا لاق .هلثم هنع هللا ىضرسنأ نع ملسم حيحص ىفو .ذاعمنبأ

 ىدعأ لاق ءاربلا نع نيحيحصلا ىفو .هتازئ+ نم اوأرامل همودقب ةكلاللا حرف

 ىذلاو ل سلع ىنلالاقف هنم بحعتتو هسفن انامل ربرح بو ع اع هللا لوسرأ

 نيحيحصلاف و 4 نيلأو اذه نم ريخ ةنملا ىف ذاعم نب دوس ليدانأ هديب ىسفت

 ليداسنمل هديب ىسفن ىذلاو » تكي هللا لوسر لاق ٠ ةياور ىفو هلثم سنأ نع
 هللا ىضر ديعس ىلأ نع نيحيحصلا فو « اذه نم نسحأ ةنلا ىف ذاهم نب دعس
 ايرت غلف راج ىلع .اهخ ذاعم نب دمس ىلإ ثعب نيح تي هللا لوسر نأ هنع
 لاق سنأ نع ىذمرتلا يفو .كريخ لاق وأ . كديس ىلإ اوموق لاق . دجسملا نم
 ىف هيكل كلذو هتزانج فخأ ام نوقئاثملا لاق ذاعم 3 دعس ةزانج تلال

 ثيدح اده ىذمرتلا لاق . هلم تناك هكنالملا نا يدم ىنلالاقف ةظيرق

 «اودشتاو ةروبشم ةريثك هنع هللا ىضردعس بقانمو ٠

 ور ىنأ كوسأ الإ 3 أطيسا 8 تلاه ثوم نم أ شرع زتهأ امو

 تارجعم ند ةرحعم هيف دوعس# نا ةياور نم اًيدصح يىراخبلا هل ىور

 © كا
 يشك ىلا

 يضيع بأي

 قبذيلا ىف روك ذم ةلمبلا ءاحلا متلي 4 لاح نب ضيبأ نب ديعسإل ؟1/

 قيس قاحص وهو هيبأ نع ىور ىعبأت اك وهو عاطق "هيلا باب ىف تاوللأ ءايحأ

 « تبا هنبا هنع ىور . ملا مهب كيسم نب ةورف ىو . هنأيب



 ريبج نب كيعس ةهحرل حا

 ف طيسولاو بذبلا 9 171 دو رصتحما قفرركت( رجيجح نإ كيعدم ١ ٍ؟ +4

 دمجوبأ ليقو رورججلا هانعج اذك هللا دبع وبأ لياجلا مامالا وه .هريغو تادابشلا

 ءالو ىلإ ابوسنم ةدحوم اب ىلاولا ىدسالا قوكلا ماك نإ ريب> نب كيف

 ىلوألا نيتلمبم نيلادب نادود ن _ ةيلعت نب ثراحلا نبأ وه ةيلاوو ةبلاو ىب

 7 إ نم تاعاج دهس مس .سأايلا ن ١ ب ةكردم ن ل ع ْزَخ نب دسأ نبأ ةمومعم

 دوعسموبأو لمغم نب هلأ ديعو رعيزلا نباو سايع نباو رمت نبا مولم ةباحصلا

 نيعباتلا نم تاءامجةنءىور نيعباتلا نمتاءامجو مهنع هللا ىضر سنأو ىردبلا

 ةدايعلاوهقفلاو ثيدحلاوريسفتلا ف مييمدقتمو نيعباتلاةمأرابك نمديعسناكو مهريغو

 كيفتنأ ناك لاق ىطساولاديز نب غبصأ نءاتيور .ريخلا لهأ تاذص نماهريغو عرولاو

 الت ديمس لي إف حبصأ ىدح هلوأ حمصي 0 هال ليللا نءدموقي كيد ريبج نأ

 هخعران ىفىراخبلا رك ذو.دعب توصال ميس اف هن وصل عطق هلاملاقق هيلع قشفتليإلا

 رك ذوى ملا ميهارا لعإعلا 2 رهم» نب 1 كيقس مدشب ناك هلأ ىرولا نايفس نَ

. 1 
 تد ألاف * ثتدحا رييج نأ كيعدأ ( لاق هنأ سايع نبا نع هدائسأب ماح ىأ نبا

. . 

 ناهداتساو. دهاشانأو ثرع نأ كيلع هل ةمعن نم سيلو وأ لاقن دهاش تناو

 معا اهتم ملعب هلأف ريبج نب .ديعس أهنع لس لأقف ةطيرف نع رمح نبأ لأس الحر

 هنولأسي ةقوكلا لهأ هاتأ اذإ ناك سابع نبأ نأ هداتسابو .ىنميسحأ هنكلو

 نب ديعس لاقي ناك لاق قحسأ نب ثعشأ نغو.ريبج نب ديعس عِف سياأ لوقي

 ىف امألظ اريص فسوي نب جاجملا هلآ ةروبشم ةريثك هنقانمو ءاملعلا ذبهج رج

 نب ديعس رمع ناكو.امأيأ الإ هدعب جاجملا شمي مو نيعستو سخ ةنس نابعش

 هخيرات قىراخبلا ركذي مو حص الا وه اذهو ةنس نيعبرأو اعسن لتق نيح ريبج

 ثالث نبأ وهو نيعستو عبرأ ةئس لتق يناعمسلا لاقو . هاوس ة. الأ نم هريغو

 : نيعب رأو عست نبا وهو نيعستو عبرأ ةئس لاق ةبيتق نبا لاقو . ةنس نيو

 نب ديعس سأز تيأر لاق جاجحلا باوب ىنثدح لاق ةفيلخ نب فلخ نع اتبور



 57 ءاممأالا بيدهم

 .نينب ةثالث ديعسل ناكو . هللا الإ هلا ال لوقي ضرأالا ىلإ طقس امدعب ريبج

 قلتو بأ رخخأ هل لاك جاجلا نأ أ ةبتك نبأ ىورو ٠ كالا ديعو دوثو هللا دبع

 وه هركذررك :مهنع هللا ىف ر ةرشملادحا ىبباحمعلا كنز نب د ؟ ه8

 .نب ىزعلا دبع نب ليفن نب ورمع نب ديز نب ديقس روث وبا ليقو. روع الإ وبا

 ىدعنب ةلموع ءاحوىازم ةحوتقم ءارب حازر نب طرق نب هللا دبع نب ةانثملاب جابر

 .نيذلا ةرشعلا دحأ ىندملا ىلا ىودعلا ىثبرفلا بلاغ نب ىؤل نب بعك نبا

 رب رعمع نناننا وهو مهنع ضاروغو ىفوتو ةئملاب ا وسر مهل دهش

 ابجوزو ىه تماسا باطخلا تنب ةمطاف رمع تخا جوزتو هنع هللا ىضر باطخلا

 .نم ناكو اعدق ديعس لسا مهنعّللا ىضر رمع مالسأ بدبس أنأكو رمع لبق ديعس

 .ىنلاعمدبشو بمك نب ىلأ نيبو هنيب يلع هللا لوسر ىف خآو نيلوألا نيرجابلا

 اهدهش ا نورثك الا لاتف اردب هدوبش يف اوغلتخاو ردب دعب ابلك دهاشملا ع ع

 ةعامج لاقو.هرجاو اهنم همبسب حكام ىنلا هل برضو ةنيدملا نعابئاغ ناك هئاف هرذما

 راصحو كومرثلا دهشو أردب دبش نميف هحيحص ىف ىراخبلا هركذو:اردب دبش

 ديعسنأ ةورع نع لسمو ىراخبلا ىحيحص ىق انيور.ةوعدلا باه ناك و قشمذ

 نم ائيش ذخأ هنأ هيلع تعءداو ناورم ىلإ سوأ تنب يورا هتمصاخ ديز نبا

 لوقي تي ههالوسرتءمس نا دعب اهضزا نم ذأ تنك انأ ديعس لاقف اهضرأ

 كلأسا ال ناورم لاقف « نيضرا عبس ىلإ هقوط اهلاظ ضرا نم اريش ذخا نم »

 اهضرا ىابلتتاو اهرصب معاف ةيذاك تناك نا مبالا دبعس لاقف اذه دعب ةئيب

 تعقو ذا اهضرا كي ىثع ىه انييو اهرصب بهذ ىتح تناماهف

 ديعس ةوعد ىتتباصا تلاق اهنأ أل ةياور ىو .تناهف ةرفح يف
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 جا تلاوجص | م
 3 دح نوعبرأو ةيناع يلع لوسر نع ل يور

 هلأ ىضر نويياحصلا ليثطلا نباو تسر نب ورنعو رمح نب | هنع ىور.ثيدحب

 (هامسالا بيق ١ جس 56 )



 ءامسالا بيدهم 8

 ىدحاوأ نيس ةئس ةئيدملاب ليقو قيقعلاب قوت نيعباتلا نم تاعاجو منع

 صاقو يأ نب دعس ليقو رمتنم| هلغو . ةزمس نيعبسو عضب نبا وهو نيسف-و

 ه نيعجا مهنع هللا ىضر رمج نبأو دعس هربق ق لزنو رمع نبأ ةيلع ىلصو

 ىف بلهملا ىف روك ذم هنع هللاىضر يناحصلا 4 يصاعلا نب ديعس إلا 79 ©

 ديعس نقحرلا دبع وبأ ليقو نامع وبأوه اهنم مامالا فقومو ةزانجلا ىلع ةالصعلا

 يشيرقلا فانم دبع نب سش دبع نب ةيمأ نب ىماعلا نب ديعس نب ىماعلا نبأ

 نينس عسن ديعسلو تقع هللا لوسر فوت دعس نب دمتلاق . ىزاجملاىومأالا

 فحصل اوبتك نيذلا دحأ وهو ةحاصفلاو ءاخسلا مج شرف فارشأ نه ناكو

 ابحتتفاو ناتسربط اغو ةفوكلا ىلع هنع لا ىضر نامع هلمعتساو نامعل
 هريخ ةرثكل لسعلا ةكع هل لاقي ناكو نامع ةفالخ ىف ناجرج حتتفا هلا ليقو

 لف نتغلا لزمعأ هنع للا ىضر نامع لتق املو ةنيدملا ىلا لوحت مث قشمد نكسو
 هيلوي ناكو ةئيدملا ىلع هنع هللا ىضر ةيواع» هليعتسا مث نيذص الو لجلا دبثي

 اذا هدوج ةرثكل ديم ناكو هلزع اذا ناورم يلويو ناورم لزع اذإ

 ى هلو هترسيم تقو ىلا انيد هيلع هل بتك هطعيام هدنع سيلو نانا هلأس

 مييلع ملخجو ام اعط مط عنصيف ةعمج لك هناوخأ ممجي ناكو ةروبشم تاياكح نقذ

 لكل ىلوم ثعبي ناكو ريثكلا ءاطملا مهلايع لإ ثعببو زئاوجلاب مهيلإ لسربو
 نيلصملا ىدب نيب ابمضيف ريناندلا اهيف ررصلا هعمو ةفوكلا دجسم ىلإ ةممج ةليل

 هنع ىورو *مهنعّشا ىضر ةشئاعو نامعو رمع نعو ع ىلا نع ديعس ىورو

 ةانولا هترضح امو اولاق مريغو ةورعوُهّا دبعنب ملاسوقدغأالا ورعو ىبيمانبأ

 وهامو لاق ينيد ءافو اهيف نإ لاق انأ ريك "الا لاق ىتيصو لبقي عبأ هينبل لاق

 لجر قو مير ىف لاق امذخأ مقو لاق راني نوناع ل احر قو هتلخ تددس م ؟ ىف لاق ايتذغأ فو لاق راند فاأ نديئاع لاق

 ةنس قوت ٠ هلأؤس لبق هتجاحم هتأدبف ءايللأ نم هيجو ىف ىورتي همدو يف ءأج

 ه هنع هلأ يضر نيسحو نام وأ عبس ةنس ليقو نيسخو عسب



 قلع ءامسالا بيده

 وه جارخلا ىفو تاقفنلا لوأ ىف رصتخملا قروكذم(ىربقملا ديعسإلا ١

 بوسنم اهحتفو ءابلا مضإ ى رقما ديعس ىنأ نب ديعس, فرعيو ناس بك نب ديعس
 رفح لبث هلعج باطخلا نإ رمع نأل ليقو اهدنع نكسب ناك هن هيل راقلا ىل

 ىيالا ىربقلا ديعس يأ نب دعس نيعلا ناكساب دعس وبأ وهو ةنيدملاب روبقلا

 ةانمدبع نب ركب نب ثيل ىبب نم ةأرمال ابناكم هوبأ ناك ىعباتلا ىندملا مهالوم
 ىردخلا ديعس اأو ىعاد زؤلا حيرش انأو ةريره ابأو رمع نبا عمس ةناتك نبا

 نال نيدهتو مزاح وبأ هنع ىور قئالخو ءابأ نيعباتلا نم ممسو مهنع هللا ى ضر

 سأن كالامونويءباتلا ىرمعلا هللا ديبعو ىراصنت هل يح قاحسإ نب دمجو

 .هقيثوت لع اوقطتاو ةءالاو نيعباتلا عابتا نم قئالخو ثيللاو بيؤذ ىنأ ناو

 رك هنكل ثيدحلا ريثك َهَقُث ناك دعس ن دم لاق . لسمو يراخبلا هل ىور

 « قشمد لحاس نمتوريبب ثدحو اطبأ رم ماشلا مدقو هتوه لبق طلتخاو

 مام الاوه . طيسولاو بذبلاو رصتخلا ىف رركت (بيسلانيديعسإلل
 نب ةمجعلا لاذلابذئاع نيو رمعنب به وأن نزح نيبيسملا نب ديعس د توبأ ليلجلا

 ىوزهلا ىشبرةلابلاغنب ىّؤأ نإ بعك نب ةرم نب ةظقب نب موزخم نب ناوم
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 كم معتق موف اممأ نايناحص نزح هدجو سيسملأ هوبأو .نيمباتلا مامإ يعباتلا

 هه 1 ناك هنأ هنع ىكحو .روبشمللا وه حتفلاو اهرسكو ءايلا حتنب بهسملا لاقيو
 باطنخلا نب رمج ةفالخ نماتضم نيتنسا ديعس دلو .رسكلا ةئيدلا لهأ يهذتو

 صاقو ىنأ نب دعسو ىلعو ناهع نمو هنم عمسو رمح ىأرو نينس عبر ال ليو
 0 لوب هللا دبع ءو مهطم نب رعبجو ر رمع ناو سابع ن هيو

 رعُش "الا مو ينأو ىصاعلا نبورحنب هللادبعو ةيواعمو ةربره أو مازح نبأ

 7 ديعس ينأوهللادبع نب ربا ةمرخم نب روسللاو هيبأو ةيمأ نب ن ناوغصو

 ةياحصلا نم مهريغو ةدلس مأو ةشناعو ىصاعلا ىبأ نب ناهعو تباث نإ دنرو

 جابر ىنأ نب ءاطع مهتم نيعإ اتلامالعأن هرم تاعاهةنع قىور. نيعجأ منعش ا ىضر



 بيسملا نب ديعس ةهجرت رخل

 مريغ قئالوهنعرتك أو ىرهزلاو ىراصن الا ىبحو رانيد نب ورمعو رقابلا دهحمو

 ربخلاهوجوو ةليضفلاو لعلا ف٠ رصع لهأ لعفم دقت وهةلالجو هئءامإ ىلع ءالعلا قفتاو

 نبديعس ىوتقلا ىف مييلعمدقملاهر مدقةنيدملا لهأس أر رناك نأ يح نب ىح نبدهمت لاق

 ديعس نهمأ رح وش لال ملعأ ادحأ تبأ رامةداتقلاق و ءاهقفلاهيقفال لاقيو بيسملا

 ملعأ ادحأ تيقااف ململا بلل ىف اهلك ضرالا تفط لوحكملاقو. بيسملا نبا

 .نيعباتلا هقذأ بوسملانب ديعس ناك ىموم نب ناملس لاقو . بيسملا نب ديعس م

 لاقو.دحاولا ثيدحلا بلط ىف ىلايللاو مايالا لحرأ تنك لاق ديعس نع ائيورو

 لاق اذاو بدسم لا نب ديعس نم املع عسوأ نيعب اذلا يف ادحأ رلعاال ىنيدملا نب ىلع

 لبنح نب دمحأ لاو. نيعباتلا لجأ ىدنع وهو لاق هب كبسحخل ةنسلا تضم ديعس

 ةمقلعو دم لاقف دوسالاو ةسقلمف هل ليقف بيسملا ن ديعس نيعباتلا لضقأ

 لم نمو لاقذ بيسألا لن ديعس لبينح نب دقحال تلق باال وبا لاقو. دوس الأو
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 ةجحان دنع وهلاقف ةحح رم نع ديعسف تلق ريخلا لهأ نم ةقث بيسملا نب ديعس

 ن يدر مع لس ن : 0 اعأز نيعم نب يم ٠ لاقو. لبقي نق رع نع ديعس لبق ل !ذأ هئم ممس ع ىأر دق

 ىذي داكيال بيسملا نن ديعس ن ناك ديهسس نب ىبح

 نيعب أتلا .ىف سيأ ماح وبأ لاقو.ىنم ملصو ا لاقالإ اثيش لوقي الو ايف

 سانلا ٍمعأ ناك ظافحلا لاق“ ةريره ىنأ ىف مهتبثأ وهو بيسملا نب ديعسنم لبنأ

 دمحأ لاق.ةريرع يلأ تنب جوز ساكو بيسملا نب ديعس ةريره ىبأ ثيدحي

 رانيد ةلاعيرأ ةءاضب هل ءاطعلا ذخأب الاطاص اهبتق ديعس ناك هللا دبع نبا

 نيعبرأ جح بيسملا نبأ نأ ٠ خيرات ىف ىراخبلا ىورو .تيزلا ىف أبيف رجتي

 رلعلا ىف هلم مظعوهتلالج و هتمامإ ىلع ةرهاظتم فلخلاو فلسلا لا وقأو . ةجح

 ةنسلا هذ لاقي ناكو نيعستو عيرأ ةنسلبقو نيعستو ثالث ةنسىفو - نيدلاو

 يعش نأ ارارم انرك ذ دقو ءابقنلا نم اييف تام نم ةرثكل ءابققلا ةنسع

 امأو .ديز نب ةجراخ ةمجرت قمهايب قبسو ةعبسلا ةئبدملا ءابقق دحأ بيسملا نبأ



 فض ءامسالا بيدهم

 مدآر مْ نيعباتلا لضنأ بيسملا نب ديهس نأ هريغو ليتح نب دهحأ مامالا لوق

 هلع هلل ىضد باطخلا نب ربع نع ملم ححص قنالاو عرشلا مولع يف ميلضنأ

 لجر نيمباتلا ريش ن أو لوقي هيل هللا لوسر تعمس لاق

 نب ديمس ليسارم نير رخأتلا انباحصأ لوق امأو «5ل رفغتسيلف هورف ضايب هب

 لاسرا ىعناشلا لاق اعأو راتحا ىلع هقالطا ىلع سيلف ىعفاشلا دنع ةجح بيسملا

 اهما اهدح أ ناروبش٠ ناهجو اريف نيمدقتملا انباحصالو . نسح اندنع بيلا نبأ

 هراتخاو حيحصلا وهو ىناثلاو ةدنسم تدجوف تشنف اهم"ال اولاق اقلطم. ةجح

 لسرمب وأ دنع تدضتعا ناف نيعباتلا راك ليسارم نم اهريغك اهمأ نوققحمأ

 دنع ةجح تناك مهدعب ءاهثثلا رثك أ وأ ةياحصلا ضعب لوق وأ ىرخا ةججان 7

 بيطخلاوىقيبيلاءرك ذ اذك لامب ادنسم سلام اهيف دجو هن'ال الف الاو ىهفاشلا

 ثيدحلا مولع ىف هبف لوقلا تطسب دقو.نينةملا ظافحلأ نم اهريغو ىدادغبلا

 لح ائالث ةقلطما نأ هلوق بيلا نبا بئارغ نمو بذبلا حرش ةمدقمو

 « ءطولا طرتشي هأوس ءاملعلا عيجج لاقو ءطو ريغ ند يناثلا دقع درجع لوأالل

 اذكنه قتعلا باتك ىف رصنخلا ىف روكذم (ةبورع ىنأنبديعس إلا 3
 انكهالا خيراوتلاو ءايس الا باحص أ ونوئدحلاههيمتسي الو ةبورع ىأ نبا لاقي

 ديعس رضنلا وبأ وهو ةبورعلا ىنأ نبا هباوص بناكلا بدأ يف ةبينق نبا لاو

 .نياو نسحلا ممم ىريعبلا مالوم ركشي ىدع ىودعلا ةبورع نب نأرهم نبا

 ىروشلاو ىعبات وهو شمعأالا هنع يور.نيعباتلا نم نيرخآو ةداتقو نب ريس

 .هتافو لبق طلتخاو !إسمو ىراخبلا هلىور.هقيث وت ىلع اوقنتاو قئالخو ةبعشو

 جت وهلسمت تقويف كش وأ طالتخالا ىف هنع ىورامب جنحي الدنأ طاتخلا 2
 هنع ذخ الا ىلع لوم هنع نيحيحصلا ىف نأك امو طالتخالا لبق هنع ىور اع

 « ىلاعت هللا هحر ةئامو نيسخو عيس ليقو تس ةنس قوت .هطالتخا لق

 يي سس



 ةئيغسو نايفس همسأ نم فق

 ١) ريثأ م ذلاو اهحتفو اهرسكو نيسلا مضي ةنيفسو نايقس باب 6

 م
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 كيع_سنب نايس هلل دبع وبأوه.بذبملاف رركت 4ىروثلا نايفس ْ لي

 ذقنم نب هللا دبع ىلأ نب ةبهوم نب هللا دبع نب عفأر نب بيبح نب قورسم نبا

 نب ةحاطنب دأ نب ةاثم دبع ْن روث نب ناكلم نب ةيلعت نب ثراحلا نب رهن نبا

 ىعبات نم وهو نساملا عاون ال مماجلا مامالا ىفوكلا ىروثلا رضم نب سابلا

 كاللادبعو ىعيبسلا حسا ابأ ىروثلا نايفس مدس نيمسأ و عبس ةنسدلو .نيعباتلا

 نال نب دهم هنعىور# ريغو نيعباتلا راك نم قئالخو ةرم نب ورمعو ريمع نبأ

 ةنييع نباو كلامو قحسا ىلأ ناو ىعاز و الاو ريعمو نايعبات اهو شمعالاو

 كرابملا نباو يرازفلا قحسا وبأو صوحالا وبأو ضايع نب ليضفلاو ةبعشو

 «قئالخو ىبايرفلافسوب نب دممو ناطقلا حيو ميعأ وبأو ريك ووىدبم نب اوةدئازو
 ةنودخودهزلاو عرولاو هقفلاو ثيدحلاب معلا ىف ةءاربلاب هفصو ىلع ءاملعلا قفتاو

 دانسا نسحأ هللا دبع نب دمحأ لاق.نساحملا نم كالذ ريغو قلاب لوقااو شيعلا

 مصاعوبأ لاق را دوهسمل نأ نع ةيقلع نع مهأ ربا نع روصنم نع نايفس ةفوكلا

 ص 2 نع تن 4 9و خيش ةئأمو فلا نع ثبت 5 كرابملا نما لاقو ٠ ثيدحلا ف نينمؤملا ريمأ ىروثلا

 لوفي ىروثلا كتعمس قاززلا ديعلاقو . ىروثلا نم لضفأ نع تدتك ام

 ىروثلانملضفأ تيأرام ديبع ننسنوي لاقو. طق ىنا ايش ىلف تعدوتسا ام

 ام شو وه لاقف اذه لوقتو ادهاجعو ريبج نبا ديعسو ءاطع ثيأر دق لبقف

 ىروثلا فلاخ نم لك نيعم نب ىبي لاقو .ىروثلا نم لضفأ تيأرام لوقأ

 ىروثلا ن نايل ثبدحال ظذحأ تيأرام ىدهم نا لاقو: يروثلا لوق لوقلاف

 هلامز هئام 0 عااد هنامأ ٌق رابع نأ ناك ة ةلديع ( نبا ٠ لاقو
 كد ز ىف ىروثألاو هنامز ات ىحساو 6 هز لالا

 ُق أدحأ هئأمز ق ىروُثلا ص مدقي ا نيعم نبأ تيأر ىروذلا سابع لاقو

 نالغو مانأ 5 ةنليع نبا لاقو ٠ ىروثلا نم ظفحأ تب -بارامزاطقلا لاقو ٠ ءىش لق



 فقل ىروثلا نايفس ةجرت
 تئشاذأ تنك كرابملا نبأ لاقو .هنم مارحلاو لالحلا ملعا تيأر امو ىروثلا
 ؟هقعلاضماغ ف هتأر تش 2 ناو امد هتبأر تنعش ناو اي اضم ىروثلا ت تأر

 اع عمت ند مهم قف قم رواد مشو َئ زد ١ ءافعلا باهذ 5 ذ دقو , عازد الا

 ةكي يتنتس ىروثلا تر زي نب ديلولا لاقو.ىروثلا الا ةحصلاو اضرلاب

 نيياشن 11 نينمؤااريمأر تعج وبأ وبأ ثعب لاققازرلا درع نع انيورو +. هةيجحو طمع مو
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 ىروللا نايفس مسبأ راذا لاقو ةكم ىلا جرخ نيدح همأ دق

 رجح ىف هسأر اذاف نايفس ىدونف باشالا اوبصنو كح اولصوف هويلص

 هللا قا هللا دبع انأاي اولاقف ةنبيع نبا رجح ىف هلجرو ضايع نب ليضفلا
 ترب لاقو اهذخأت ةيعكلا راتسأ ىلا مد قت ءادعالا انب تمشت الو
 ىروثلا لاو-أو.ةكسم لخدي نأ لبق رفمج وبأ تاف رفعج وبأ اباخدنإ هنم
 يهاذملا باحصأدحأ وهورهشت نأ نم حضوأو رصحم نأ نم رثك أ هيلع ءانثلاو
 مهعيج ةمئالا ضعب نأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا ةمجرت ف ت رك ذدقو* ةءوبتملا ةئسلا
 ةرصباىلا ةفوكلانم ىروثلا جرخ نك د نب لضفلا ميعن وبأ لاقءرعش تدي ىف
 .قوت هلأ ىلع اوعمجأ دعس نب دمت لاق.اهيلا مجر اق ةئامو نيسهحو سمخ ةنس

 ههنع لأ ي ضر ةلامو نيتسو ىدحإ ةنم ةرمع ةيلاي دحأ

 باطلا ني رمت لماع هنع هللا ىشر ىناحصلا ( هللا دبع ني نابفس ) 5
 وبأ ليقو ورع وبأ وه منغلا ةقدص رخ خ اوأ ىف بذهملا ىف روك ذم هنع هللا ى صر

 مضب طيطح نب كلام نب ثراحلا نب هعيبر ىلأ نإ هللا دبع نب نايفس ةرمج

 نار باطخلا نب رمعلالماع ن ناك يناحصلاىف وئاطلا ىف ةثلا فيقث نب مشج نب ةلمبملا ءاحلا

 لا“ هلقنو اهنع ىماعلا ىنأ ْن ناهع لزع 5 هلممتسما فئاطلا ىلع هلع ثا ىضر

 520 ها 4 ىور: ةريثك .ثيداحأ يل كيم دع ىلا نع ىودر٠ ند رحبلا
 1 ا

 ك ريغ أدحأ هتع لأس ال الوق مالسالا ىف ىل لق هللا لوسرا تا لاق هلا وهو ْ ها كلإ ج يأ ال اة نال 5 الق هنإ ى

 رادم ابيلع ىلا ثيداح الا دحأ ثيدحلا !ذهو «مقتسا مث هللا تنمآ لقد لاق



 ةتييد نب نايفسةمجرت 5

 ىضد#ر يغو ريبج نب مفانو وين نب ريبجو ةورعو هللا دبعهتب| هنع ىور.مالسالا

 3 مهنعالل

 مضب ةنييع نب نآيفسدمم وبأ وه أريثك اهيف ركن (ةندبعنبنايفس) 3

 نوميم نآرمجنبأ اضيأ نيسلاحتف ىكحو امهر سكب لاقيو روبشملا ىلعزيسلاو نيملا

 ةئييعونب ناكو كاحضلاىخأمحازمنب دحميلوم مهالوم ىلالملا ىكملا مث ىفوكلا

 ميلجأو مه ربشأ نا ر معو مدآو نايفسو ميد ربو دمة سل مهنمثدح نب زازخة رشع

 ىرهزلا عمس . نيعباتلا ىعبات نم وهو اهم وتو ةكم نكس نايتس

 ردكلا نب دممو راثبد نب هلادبعو ىعكلاو رانيد نب ورمجو

 جيرج نباو رعسدو ىروثلاو شمالا هتعىور. مهريغو نيعباتلا نم قئالخو

 سقو ديز نب داهنو ناطقناو ىدهم نياو كرابملا نباو مكوو ماهعو ةيعشو

 ىيدملان باو لبنح نب دهأو بهونباوىعفاشلاواصنب نسحلاو عيبرلا نبا
 نعىروثاا يورو .ةمث "الا نمنوصحم ال قئالخو ىديهاوهيوهأروب اونيعمنباو

 نبأ نع انيور .هتبترم مظعو هتلالجو هتمامإ ىلع اوقذتاو ةنيبع نبا نع ناطقلا

 أقف ريم نم .ناصرق هيفي نيبو ةنبيع كرا يلع تلخد ىلوسفلا

 لاقو .نيذخ آلا دحأ ةئيبع نبا ىروثلا لاقو .ةنس نيعبرأ ذنم ياعط

 ورع ثيدح ملعأ ناكو ةنيبع نباو كلام ىرهزلا باحصأ تيتأ متاح وبأ

 كالذوةنس نيعبرأ نم مامإ نايفس ناطقلا ىبحي لاقو .ةبعش نم رائيد نبا

 نبأ رانبد نب ورمع ثيدح ىف سأنلا ثيثأ ىعي لاقو .نايفص ةايح ىف

 تيأرام ىعفاشلالاقو.ةئيبع نبا هرم ايدح نسحأ تيأرام قاطقلا لاقو .ةئيبع
 تيأر امو هنمايتفلا نع فك أ ادحأت يأر امو نايفس قام ماعلا ةل 1 نم هيف ادحأ

 ةئيبع نبأ نلك هللا ديع نب دجأ لاقو . هنم ثيدخلا ريسغتل ن هسحأ ادحأ

 فالآ .ةعب سوتشي دح ناك و ثيدحلا باحصأ ءاكح نس دكه ١ ناكو ثيدحلا نمسح.



 فين هيي هللا لوسر ىلوم ةئيفسةمجرت

 ةنيبع نب نايفس لاق لاق رصن نبا نأ دعس نع انبورو 0 ه نيو كيدح
 تقاباملونينس عبس نبا انأو ثيدحلا تيتكو نينس عيرأ نب انأو انأو نآرقلا تأرق
 ريخلاب طلتخ افيصلا عئارش كنع تعطقنا دق ىببأي ىلأ ىل لاق ةنس ةرشع سه

 ميمدخأو دعست مهعطاف مهعاطأ نم الا ءاململاب دعسي نأ نل هنأ رعاو هلهأ نم نكست
 نسحلا نع انيورو. اهنع لدعأ الو ىلأ ةيصو ىلا ليمأ تاع مرهلع نم سوتقت

 تيناو دق ابجح ةجح رخآ ىف ةفلدزماب نايفس ىل لاق لاق ةنيبع نب نأر مع نبا
 ناكملا اذه ىف دبملا رخآ هلءجتال مهلا ةرم لك ىف لوقأ ةرم نيعبس عضولل اذه
 ةاخادلا ةنسلا ىف ىفوتف مجرف هلأسأ ام ةرثك نم ىلاعت لا ٠ نم تديحتسا دقو

 لوأ يف قبس اك هقذلا قيرط ىف ةيعئاشلا دادجأ فحأ وهو ةروهشم ةريثك هبقانمو
 حالسلانيلع لح نم و انع سيلف انشغ نم ثيدحلا ريسفت ىف لوقي ناكو باتكلا
 ءاسأ دقف اتقيرط نسحو انيدع ىلع سيل دارملا ن نأ ىلع وأ نم ام سيلف

 نايفسدلو ' ىماعملا هذه نع رجزأأ ىف لبأ نوكيل انوكسم» هرعسفت قد نأ هدآرمو

 *ه ا همحرقئامو نيعستو نامت ةنس بجر ة رع 2غ تبسلا موي قوتو ةئامو ميس ةنس

 وهةمعط هيلا باب يف بذهلا فروت كم تعا لوسرىلوم 4ةينسرل ١8

 هريغو لضفلا ميعت وبأهلاق رذحأ لقو نيرثك الآل وف أذو نأربم ةمصأو هل به

 نون نيثلا دعب ةينش لوو سد لوقو سبع لبقو نارحب ليقو نامور ليثو

 نمحرلا ديع وبأ هتينك وده وبأ محلا ماكر ريع لير ةدحوم ءابمت ةنك 58

 انيور ١ ةنيغس 0 هللا لوسر هبقلو ىرغخبلا وبأ ليقو نيرثك الا لوق اذه

 سال ربعأ تنك و رهن وأ داوب ا ررق ىشع 7 هنأ لوسروعم انك لاق ةنع

 جرخ لاق هنع انيورو . ةنيقس الإ مويلا فذنم تنك ام هيي هللا لوسر يل لاقف

 كاك طسأ ىل لاق ا ما مييلع لقثف هباحصأ هعءو ىنثع يي هللا لوسر
 يلع لمح ولف ةنيفس تنأ اها لمحا ىل لاقد ىلع هل+ح مث مهعاتم هيف !ولمجل هتطسبق
 ىلع لقث ام ةعيس وأ ةئاماوأ ةسضحاوأ ةثالث وأ نبريعإ وأ ريمه رقو ذكموي نم

 ( ماسالا سيقبلا ١ج؟5ثم)



 ناهس همسأ: عم 15

 يح ةرو هس رثو ةفيس ىلع قلأ موقلا ضعب ايعأ ايك ةياور ىفو .ويمي نأ الإ

 ةنيفس ع هللا لوسرىفامم لوقي كمسا ام هل لق اذإ ناكو اريثك ائيش تامح

 قم ليفو برعلا ىدلوم نم وهو ةلم ن 5 نكس ةئيدس نآكو٠. ةريغ ديرأ الق

 لاقو .هتماف دي ىنلا هارتشالوقي ىأ تعم ماج ىف نبأ لاق .صراف ءانبأ

 يور م ةماس مأ ىلوم لاقيو بللي ى :أأ ىلوم هل لاقيف ةملس مأ هتقتعا نورخآ

 هكذ رظأ اله دانسإ قو لاق جاجملا نمز ىلإ ىلا 4 أ هضرات ف ىراخيلا

 هللا لوسر تمدخ لاق هتعانيورو .. ةدرفملا ءامسأالا ىف اح ىلأ ناو ىراخبلا

 لم ىور ' ايد رشع ةعبرا ع هللا لوسر نع هل ىور نياس رشع ع

 نب دمج ةئيفس وزب رهثك و دايز ودمت رحبوزمحرلا كيع هوب هلع ىورو ٠ اهدح

 ىنيفل لاق هنع تأ يكر ةليقس نع انور 1 مهريغو نأبمح نب ليهسو ردكنأا

 .دعقوضرأ الا هدب برضف ع هللا لوسر يلوم ةنيفس انأ تاقف دسأالا
 ةياشرولا با سيب يسم هلك

 ىت>حرطف اهنم احول تدكرف اب ترسسكف هئيفس ىف رحبلا تاكر لاق هنع انيورو

 8ع

 أ ىلوسر ىلوهةنيفسان! ثرح يآ اب تاقق هب الإ يعرا : ان دسأ ابق ةريزج ل

 « مالسلا هلأ تنتظف مهمه مث قيرطلا ىلع ىنمافأ ىتح 5 ىنزمشي لعل كي

 لى |
 ناس باب

 وه بذبملا ىف وركن هنع هللا ىذر ىاحصلا 4 ىبءراقلا نالس 85 ١

 نب نايس انأ لاقف هبسن نع لثس هي هللا لوسر ىلوم ريلا نايس هللا ديع وبأ

 نابيصأ ىرق نم ةيرق ءايلا ديدشتو ميجلا معتنب ىجنم سراق نم نصا .مالسالا

 ىنتدحلاق سايع نإ نع هخمرات ىف ةءثيخ ىلا نبا ىور . زهره مار نم لبقو

 اه هنءهثنأ طر ثاملع
 _ اا ةماعلا

3 
 كر حامل لاق هب ءامصأ اهأ م تنك ل
 نذل ى# هيا نم كامب 3 لزم عع ل

 بهاربقحاف ا و هيبأ نم بره هنأ روبشم همالسأ ينسو اهئاقهد ىلأ

 ريخ ل هلد ن أ ىلإ مهماقو يلإ ميج معقل دحأو 3 دحأ َر نايهرلا نم ةعايح 5

 . هي اوردقق برع عم هدصقت ع ىبلا روبظب هريخأو زاجحلا ىلإ باهذلا ىلع



 ففي ءامسالا بيدهم

 ةنيدلا هب مدقف ةظيرق نم قدوم هنم هاركشأ 1 ىدوببن ىرلا ىداو ىف هوعابو
 مدع كعب 6 اهنم لكأي َّ مف ةقدصب هانأف هَل لوسر اهمدق د ةدمابم ماقأل
 هذه هل فصو ريخ الأ ب سحهارأا ناكو ةوينلا ماخ + 1! ا أف ةيدهم هأنأ يه 1 . 1

. 
 اي

 ىنساجأف ت تيكبو هتلبقف مئاخلا تيأرف نايلس لاق يسع لى و ثالثا تامالعلا
 قرا بيس دحأو ردب دب همم ىتئافو هلك ينأثب ىتثدخل هيدب نيب 7-0 هللا لوسر
 سصرغأ نأ ىلع هتبتاك ىخ ىجاعب لزأ لق كسنن نع يناك نايس اي ىل لاقت
 ناس اخأ او :يعأ لع ع ىنلا لاف مهذ ةيتوأ نيعبرأ ىلعو دام ةناهلث هل
 أ ىتح نيش اهنم 3 عت الو ابم رقف لاقت ىل تعمتجا ىتح_ىنوناعاق .لخنلاب
 ارعضل هضاب 03 تنكف هترت أ َّّ غرف ىلح هب ادصأ ىنناعأت تاعنق ىديب
 بهذلا قبو ةدح او اهنم تتام أم ايبث ىملاب هثعب ىذلاوف بارتلا ايلع يوسيو

 نيكسلا نايس عدا لاقف نداعملا ضعإ نم هباصأ بهذ نم ةضيبلا لثب لجر هاج
 نم ابر شع ةمضب ىلوادت لاق هنعانيورو . هله دأ لاقف بتاكملا ىمرافلا
 دبشم نع فلختي و قدنالا حن 7 هللا ل وسر عم هدهاشم لوأو بر ىلإ بر
 حيحص ىف كلذ ت دش ناهس نيبو ءادردلا ىنأ نيب طش هللا لوسر ىخأو. اهدعب
 ملا ىرذو مماماعو ممداهزو 4 ةادصعلا ءالضف نم م نكو ىراخلا

 بازخالات ءاج نيحقدن لأ رفح هيلع هلأ لوسر ىلع راشأ ىذلا وهو هش 4

 فال ١ ةخ هؤاطع ناك و هنم لك 3 هدبإ صوخلا لمعي ناكو قارعلا نكسو
 داعب امأ ' نايس ىلإ بتكن ماشلا نكس دق ءادردلا وبأ نكو هقرف جرخ اذاف

 لوسرنزم بر

 نالس هيلا بتكف ةسدقلا ضراالا تا نيو ادلوو الام كدب ىنقزر دق هللا ناق
 ريخلا نأ لع ادلوو الام كقذر هللا نأ ىلإ تيتك كنا دعب امأ ٠ كيلع مالس
 تيتكوك دع كيعمني نأ 6 كيلر مكب نأ ريخلا ن 349 كو دلولاو لالا ةرثكب سيل

 ءاماعلا قاما اولقتو. ادحأ سس دقت ال صضر لأ ناو ةسدقملا ضر اللاب كنأ ىلإ

 ةئس ا نيسقعو ةثاملل لسبقو ةنس نيسهو نيتلام شاع ىمراقلا ناس نأ ىلع

 مالسلاهيلع كا لوسر نع هل ىودر' - مجرد 5 ىسع ىعو كردأ هنإ لقو



 ناملس همسأ نم فو

 سابع درب اهنعىورو ' ةثالثإ لو ةثالل ىلع مو ىراخبلا قفا . اًءيدح نوتس

 .ميذع هللا ي ىضر ليقطلا و .أو ةرجع نب بعكو ديعس وبأو رماع نب ةبقعو سنأو

 ةن-ليقونيثالثو تس ةنس لوأ ىف نثادملاب ن املس فو: نيعباتلا نءتاعاجهنعىورو

 هريغود وأد ىفأ نب ركب وبأ لاق. طاغوهوهنعهطلا ىضررهعةفالخ لاقي نيثالثو سهخ

 .رصمب ناتنبو اهدلو نم مهمأ ةعامج معزو ناببصاب تنب تانب ثالث ناد

 نا لاق ع هلا لوسر نأ هنع للا ىضر سن أ نع هدانسأب ىفءرتلا ىورو

 ه ندح ثيدح ىذمرما| لاق هنع لل ىضرناهسورامعو ىلع ةثالثيلإ قاتشتل ةنحلا

 و» نبالا ثنب ثاريم ف بذهلا ىف روك ذم ؛ ةعبر نب نامس) ؟ ٠

 ةبيثق نب منغ نب ةلضن نب مبس نإ ومع نب ديزت نب ةعبب رن راما هلل ديع وبأ

 ةلمبملا نيعلاب ناليع سيق نب دعس نب هبنم وهو رصعأ نب كلام نب نعم نبأ

 راك نء ىعبات هنأ روبجلا هلا !ذكم ىعباتاا قوكلا ىلهايلا رازن نب رضم نبأ

 نإ رمعأ اهيضاق ناكو ةقوكلا نكسو ماشلا حتن دبشو ةبحص هل قو نيعباتلا

: 
 حرت ةنساجب دهشنساو ةينيمرأ وْرْغ لوو رم نع ىود * هنع هللا ىضر باطخلا

 ىدغو لئاو وبأ هنع ىور ٠ نيئالث هو ىدحإ لبقو نيثالث ةنس ليقو .نيرشعو

 ةقيل طلاىقفعس نب لاق. ةنمس جحيو ةنس وزعي نأك ليق نوديم نباورمعو ىدع نبأ

 لوأوهوثدملا ليلق ةقث ناكو ةعيبر نب نايس ةفوكلا لهأ ىعبات نم ىلو الا

 وه ىلبقملا لاقو.مصخ هينأي الاموي نيعبرأ ثكمي ناكو ةفوكلا ءاضق ىلوت نع

 ه نيعباتلا راك نمةقث

 مايصباتك رخاوأ ىف روكذم هنعشا ىذر يناحصلا ( ماعتب نالسل

 ثراحلانب ورع نب رجح نب س وأ ن رءاع نب ناماس وه هنمنقولا قو بذبلا

 نب صايلا نب ةفياط نب دأ نب ةبضئب ركب نب دعس نب كامي لهذ نب مت نا

 هلو ةرمعبلا لزن هريغ جد ةباحصلا ىف نكي مل جاجا نب لسم لاق ىلا رقم

لا دبعو نب ريس ادلو ةصئحو دهم هلع ىور.مماجلا برش راد اهم
 ريد نب مرع



 فخ ءامسالا بيدهم

 امأو ادحاو اديدح ىراخبلا هلىور .حبارلا مأ ةدحوألابو ءاراا حستعب بابرلاو

 رطقيلف ديال ناف رمت ىلع رطفيلف كدحأ رطفأ اذا هيلع ىنلانع بذهملا ىف هئيدح
 ايع

 5 ا 5 5 7 5

 ةحيحص نح ثيدح وه لاتو ىذمرتلاو دوأد وبأ هأورف 64 رووطسناف ءام

 ميلسو ةءلس باب

 لاقيو ملسم وبأ وه رركت هنع هللاىضر(ىاحصلا عوك الان ةلس)
 نب ناتس عوك "الإ مساو ع كالا نب ورع نب ةلس رماع وبأ لاقيو سايأ وبأ

 ةعيب دبش ىلا "ل مس أ نب نامالس نب كلام نب ةعرخ نب ريشق ن هللا ديع

 ىانلا لوأ فتارم ثالم ىلثءوي تت هللا لوسر مبابو ةيبيدحلا ناوضرلا
 0 هللا لوسر عم ازغ الضاف اريخ انسح ايمار اءاجبش ناكو ممرخآو ميطسوو
 نوعيسو ةعيس يم تف هللا لوسر نع هل ىور:ةتؤم ةوْرَغ دبش لاقيو تاوزغ ميس

 هنبأ هنع ىور." ةعستب لسمو ةسمم ىراخيلا درفت أو رشع ةتس لع اتنتا امدح

 نكسب ناكو نورخاو نمحرلا دبع نب ةاس وبأو ديبع ىأ نب ديزت هالومو سابا

 اهب لزب اف هلداوو كانه جا وزتو اهنكف ةذب رلا ىلا ج رخ نامع لتق املف ةنبدملا

 نبا وهو نيعبسو عيدأ ةنس اهب قوتف ةنيدلا ىلإ داع لايلب هتافو لبق ناك ى

 حيحص قو .طق ىلأ بكام سأيا هنبا لاق هتيخلو هسأر رغصب ناكو ةنس نينا

 ىلوم ديزب نع ميهاربا نب يكماا نع ىراخبلا اهيورب تايثالث ثيداحأ ىراخبلا

 لوسر نأ حييحصلا ق تدثو ل ىلا نع هنع هللا ىضر ة ةحلم نع ةيلس

 دقاتسا امل درت ىذ ةرزغ ىف هلق عوكا الا نب ةهس اننااجر ريخ لاق ع ثا
 « هدحو مهمزهو اهيلع اوراغأ ن ءيذلا وذعلا نم ع هنا لوعر حا

 راهظلا ق بديلا ف روك م دع هللاوغر ىناحصلا 4 رخص نب ةهسؤ 3 -

 ةانمديز نب ثراحلا نا ةنراح نب ةمصلا نب ناملس نإ رص نا ةملع وه تنؤملا



 ءايسالا بيذبت اقرا

 داضلا نككساو نيغلا حتقب بضغ نب للام نب ةثراح دبع نب بيح نبأ

 هنأال ىضايبلا هل لاقيو ىجرزحلا ىراصت الا ج رزخلا نب مشج نب نيتمجعملا

 دحأ وهو ربسثأو مصأ ة4-و ناماس همسأ لاقيو ةضاي ىب فيلع

 راسإ نبناماسو برح نب كاممو ةءلس وبأو بيسلاّنِب ديعس هنع ىور .نيناكبلا

 روكذم ىمطخلا نصحم نب هللا ديبع نبا لاقيو ( ٌادبعنب ةملس إلا

 < ةبحص هي الو هيبأ نع ىور ىمطخلا ىراصن الا وه رصتحلا ىف

 يئيرقلا موز نب ورع نب هللا دبع نب ةريغلانن (ماشهن ةءاس ) 6

 نباوماشه نورمع لبج ىلأ وخأ وهو طرق نب رماغ تنب ةعابض همأو ىرزحتلا

 رجاهو ةباحصلاءالضن نءناكو ادق هنع أ ىذر ةهاس رسأ ديلولا نب دلاخ مع

 لجو زع هللا ىف ةكمب هولذعو ةئيدملا ىلإ ةرجطلا نم رافكلا هعنمو ةشبحلا ىلإ

 هل ةالصلا ىف هتونق ىف وعدي نراك تي للا لوسر نأ نيحيحصلا ىف تدثو

 ماشهنب ةماسو ديلولا ن دياولا يأ مهلا هلوقيف هيمسو زيغمضتسملا نم هريغاو

 موز ينب نم ةثالثلا ءالؤهو « نينمؤلا نم نيئعضتسللو ةعيبر ىأ نب شايعو

 دلاخ مع نااوعو ةريغاأ ( نب ةهيبر نب شايعو هياولا نب دلاخ وخإ وه ديا ولاغ

 قوت ىتح ةئبدملا ماقأو ةتؤم ةرزغ دبشو ةنبدملا ىلإ قدنلا دعب ةءاس رجاهو

 هللا ىفر قيدصلا ركب . ثعب نيح ًادهاجت ماشلا ىلإ جرخل تت لا لوسر

 ةفالخ لوأ ىف ةرمثع عبرأ ةنس رفصلا جرم اديه لتقف ماشلا يلإ شويجلا هنع

 هللا ىفغر قيدصلا 5 58 ةافو ىلو ةىلو الا ىداحح ىف نبدانجأب لتقف ليقو رمم

 * ةليآ نيرشعو ميرأ هنع

 ديالا دبع دج ديزي وبأ هنع للا ىضرىفاحصلا ىراصن ألا ةءلسإل 5

 ليقو اقرتقا اذإ هيوبأ نب ريفصلارييخت ىف ةرصبلا لهأىف هئيدح ةمآا-نيديزي نأ

 لاثو ةناضحلال وأ ق بذيلا 25 هرك د دو طلغ عاشو اولاق ةدحال دي ادرع دلاو هنأ



 ل ااا ا لل ل لل ل 4١رخأ ماس ى مسي نم ةهجرل

 ىرمض هنأ لببقو دودرملا لوقلا هيف راتخاف هيبأ نع ةملس نب ديجلا دبع نع
 + ةلانك ىنب نم

 هذه نية علا باب فروكذمهنءهّللاىطريباحصلا «ىنافطغلا كيلس )ف
 اهدعب تحت ةانثلا ناكسأو ماللا حتفو ةل.ولا نيسلا مب كيلس وه يتكلا
 رباج نع لم يحض فر ةدحولابو ءاحلأ مطب ةبده نبا ليقو ورمع ننأ فاك
 مق كيلساي لاقف سلجل بطخم ٌ ىنلاو ةعبجلا موي ينافطغلا كيلس ءاج لاق
 بط مامالاوكدحأ ءاجاذإ9 كنس للالوسرلاقمت امهبف زوجتو نيتمك ر مك داق
 « « امهمق زوجتيلو نيعكر لصيلف

 هركذ رركت : مهيفنصمو ميتملأ واتباحصأ ءاهقف ن م كب وأ نب ماسإل ا
 قلغتشب ناكو ريك وهو هممت ىزارلا بووأ نإ ماس متفلا وبأ وه ةضورا ىف

 لفتشاودادغب ىلإ لحر مث ثيدحلاب مث ينام اوريسفتلاو ةغللاو وحنلاب هرمع لوأ
 ةقيلمتلا هنعالو نييقارملا انباحصأ مامإ ينيبارفسأالا دماح ىنأ خريشلا ىلع هقفلاب
 ةيبرعلاو ثيدحلا ييرغو ثيدحلاو ريسفتلا ىف 5 ريشك تافنصم هلو ةروبشلا
 ىف اهفرصي الف هتاقوأ لع ظفاحمو مولعلا نم عا ونال امماج امامأ ناكو هقشنأو
 هقعت هيلعو قشمد لحاسب ةقورعملا ةئيدملا رومعب معلا رشن ىذلا وهو ةعاط ريغ
 قرقلام م مياس لبق : ليج اهئارط دمخأو دهازلا | ىبمدقلا رمت حتتلا وبأ خيثلا
 ىتافنصمو قارعلاب تفنص كالت نأال لاقف لمادا تافنصمو كتافنصم نيب
 هيف رملس ناك نيببتلا باتك ىف رك اسع ن نب مساقلا وبأ ظفاملا لاق.ماشلاب اهتعتص
 رش نم لوأ وهو لأق هريغو هقفلا ىف ريثكسلا فنص هلع ىق هي ار راشم هاديج



 ناهلس همسأ نم افدخن

 وأ سيردت وأ خلد م ةدئاق ريغب هيلع ىضع اتقو عديال سافن'الا ىلع هفن

 اهلس ىأر هنأ نسحلا نب لمؤللا نع ظناحلا ىور مث ا رياك اًنيش حنو ةءارق 0

 لاق هحالصإ ةدم أرقي نك هنأ مف ةمطق يح هي هيدفش كرم لع هءلق ىنح دق

 ةنس رفص ىف جحلا نم هدوع دعب ةدج لحاس دنع مزلقلا رحب ىف ملس قرغو

 هنبإ كاذب ثدح نينامثلا ىلع فين دق ناكو . ةئامسحخو نيعبرأو 3

 ٠ ملس نب ميهاربإ

 وب أ ليقو ىح وبأوه ةيدهلابابىف بذهملا ىف روك ذم( رماعنب مياسإل فحخأ

 7 ةحورفم ةمجعم ءاخم ىرئابخلا فاكلا حتذب ىعالكتلا رماع نب ميلس ىلإ

 ورع نب داوص نبا ودو رئابخلا ىلآ بوم . ار م ةزم مث نلأو ةفنحت : ةدحوم

 مادقللو دوسالا نب دادقللا عمس ىبعبات ىعمج وهو ليبح رش نب عالكسلا نبإ

 اممتو تقام نب ففوعو ةمامأ ابأو رييزلا نب هللا ديعو ءادرالا ابأو بكي دعمنبأ

 نيعباتلانم تاعامج هنع ىورو .نيعباتلا نمقئالخو ةباحصلا نه مهريغو ىرادلا

 ةنس قوت دهس نب ل لاق هةديحص ىف لهل ى ورو.هقيث وت ىلع او ناو مهريغو

 م« هنع هلأ ىكر فور مم أع ؟ذق 2: ناكو ةئامو نين الث

 ) تامل سباب )

 باحصا لصف قف ةيضقالا بانك قب ذولا ف رك ذ(ثدرح نب ناملس ١ م

ف حاضي ىف ًايسو أع رم ها 4م اأو لئاسملا
ىلاست هللا ءاشناماهوالان م نماثلاع ونلاى

 ء 

 ءاقستسالا ىف مذهل و رصتقاق روك ينلانب ىنلادوادنبنا ناماسإل فاما

تيرذ نمو ) ىلاعت قالت هيبأ ة ةجرتف همس نايب قيسو اههريغو ققولاو
 دواد ه

ايلسو دوادو ) ىلاعت ٌشالاقو.ة 4 , الآ ) ناعاسو
 تشق ذأ تفر ىلا ف ناكحي ذا ن

 اهانمبثف نيدهاش ميك 1 انكو موقلا مغ هيف
 «(اهءواكح انين الك و ناواس



 خو ءاممالا بيذهم

 .يذلا هَ دجلا الاقو الع نايلسو دواد اني 1 دقلو ) ىلاء: لاقو « تايآلا

 اندلع سانلا اهمأ ًأايلاقو دواد ناماس ثروو نينمؤأأ هدايع ن م ريثك ىلع اناضف

 هد ونجنايلسا رمش نينملأ لضفلا وه !لهي نأ . ىش لك ن نم انيتوأ) و ريط ريطلا ١ قطنم

 أ بر تلاق )ىلاعت هلوق ىلا .تاياآلا (نوعزوب مهف ريطلاو ا ننالاو نمل نم

 5 ناهلس 1و١ ىلاعت لقو (نيلاعلا بودل نيس م هاسأو ىسقن تدالظ

 نذأب هيدب نيب لمعي نمنحلا نمو رطقلا نيع هل اناسأو رهش 2 ورو رهش اهودغ
 دوادلانبهوو ) ىلاعت لاقو ( ريما باذع نم هقذن انرمأ نع مهنم غزي نمو هير

 ىلا نع سمو ىراخبلا حيحص ف تبيثو :تاب هلا (باو أ هنإ ديملا معن ناهلسو

 ينال ىلع مطقل ةحرابلا تلفت نملا نم اتيرفع نإ » لات < ب ىنلا ن نع ةريره

 هيلا اورظنت ىتحددسلا ىراوس نم ةيراس للعدل. رأ نأ تدرأف هتذخأف هنمهّللا ىنكمأت

 هلثدد رق ىدعب نم دح هي ىفبايالكلم ىف بهبرزايلس ى أ ةوعد تركذن مك 3

 | .ء يد دصلا و ةبراق طظاقلاب قرط نم هايورو 4 اكساخ اضيأ 5 يفو ةب راقتع ظافلاب قرط ماعم
 ىلا نك نيحعيدسملا وف

 بهذ ا ءاهانبا اهمم نآتار | تناك د لوقي كي هلل لوسر عسدنأ ةفذلا ءالاهاتأ اهمم 7 7 :

 كتباب بهذ امنإ ىرخ الا تلاقو كباب بهذ امنإ ابتبحاصل تااقف اهادحا نيباي

 هدر 00
/ 

0 
 ارم

 لاقف هانريخات دواد نب ن

 ىنوتلا

 لاق - هللا لوسر نا ىصاعلا نب ورمع نا هللا ديع نع انيورو « ىرغصلت هب

 هللا لأس اثالثالالخ لجو رع هللا لأس سدقلا تيب ىبب امل دود نب نايلس نا ه

 هدعب نم دحأ ال ىغبني ال اكلم يللاعت هللا لأ_و هيئوأف هكح ف داصب اكح ىلاعت

 ذا هدينيال دحأ هيتأر الأ كحك_ىلملا ءاذب ع نم غرف نيح لجو ز عهدنا لأس و هيئوأق

 هنئس ىف ىلا سنلا هاور 4 همأ هتدلو مويك هتليطخو هيوولذ نم هجر نأ هيف ةالصلل

 لجو دع هللا لوق ىف سئارملا هاتك ىف ىلعثلا قحسا وبألاق *حيحص دانساب

 ناك ولاثدو هاذ دال وأ رثاس َْن رد هيكحو هملع و هل و ى و

 كال ليو لاق رخطصا ىلإ ماش ||| تكاد ناماس ناكو لاق ام انبا ع انا دوادل

 ( ءامسالا بيذهت ١ جس م



 ءاوسالا بيق فزإ

 نين رغلا وذو ناهلس نائمؤم ضرالا كالع لاق سايع نبا نع ىور دقو .ضرالا

 ضيأ نامأس ناك ةيئم نإ بهوو رابحألا بك لاق .رسدنةخعو دور نارفاكو

 رغص مم هرومأ نم ريثك ىف هرواشب هوبأ أ ناكو انيكسم ىلاج نيكس لوي و
 لاحت كرت داكبال وزغلا ريثك كال زيح ناملس ناكو لاق هدعو هلقع روفول هنس

 الف ةعرزلا ىلع جبرلا هركعبو هب ركو دارأ ثيح مهباودو هركسعو وه حبرلا
 ةنام ناك ناماس ركسع نأ انغلب ىظرقلا مك نب دهم لاقو لاق.ءرزلا كرحتي

 لاقو لاق شوال اباثءو ريطلل اباثمو نجلل اهلثمو سنالا نورمشعو ةسد خسرف

 ةرشع ثالث نبا وهو المو ةنسس نيسمحو انالث ناواس رم ناكخم راتأا لمهأ

 9 ع نصس عب رآب هةكلم أ ادت كعب سدقأا تذب ءانب أدت أو هةاض

 نب نايلس فراعم وأ وه هلع هللا ىطريتاحصلا( درم ن.ناهلس 1

 نب ذقنم نب نوملا ىنأ نب نوملا نب فورصم ءارلا حقو داصلا مشب درص

 ورمز. بهك نب لولس نب ءاذنأ مغب ةشيبح نب ىازلاب ماز> نب مرحأ نب ةعيبر
 نب سيقلا «ىرمأ نس ةئراح نب رماغ نب ورمع نب ةثراخ نب ىل وهو ةعيبر نبأ

 رماعنب ورمع نب ةثراحدلو مث ةعازخو .ىفوكلا ىعازخلا دزالا نب نزام نب ةملعت

 ىراخيلاد رقت اوثيدح ىلع اتا اًئيدح ر شع ةسخ ع هللا لوسر نع هل ىور
 بحاصالضاف اريخ ناكو ةفوكلا ل زن تباث نب ىدعو ىعشلا هنع ىور .ثردح

 ريزجلا نم ةدرولا نيعب درص نب ناماس لتق هموقىف فرشو ردق هل ناكو ةدابع

 اريمأ ناكو ةنس نيعستو ثالث نبا وهو نيتسو سخخ ة:س نيع.صأر ىهو
 « نيباوبلا شيج ىلع

 بذهلاو رسهتحْلا ىف ركن ةعبسلا» اهقئلادحأ نيمبأتلا( راسإ نب ناياسإ انناكلا

 ام 5 1 م 0 . ا | رايخيف حا ماكنا ف ف رايخل!ءيباب مث ةعرازملا باب ابتم مضاوم يف هركذف |

 هللا دبع وأو نمحرلا دبع وبأ لاقيو هيبويأ ربأ وه نيتدعلا عامجا باب لئاوأو



 اة نياسر رت ةيبأ نم

 ثراحلا ثنب ةنوميمىلاوم شلادبعو ثالملا دبعو ءاطع وخأ ىلالهلا راسب نب نامل

 !يتاكمناكهسفنب نايلسنا لاقيو دعس نبأ لاق: اهنع هللا يمر نينمؤلل مأ ةيلالقا

 تباث نب ديزو عفأر ابأو تباث نب ناسحو أرياجو رمع نيأو سابع نبأ مس اه

 هللا ىضر ةفس مأو ةشئاعرةريرهابأو دقأو أيأو ديعس انأو دوسألا نب دادقلاو

 رانيدنبورم مهام نيعبأتلا نم تاعامسهنع ىور.نيعباتلا ن:قئالخ عمسو .جهتع

 مداتقو ىراصنالا ىو ىرغزلاو ناسيك نب حلاصو نوميم نب ورمعو مفانو

 ثردحلا ريش ؟ ابي ةناعيفر (لاع ةقث ناك دعس نب دمحم لاق. مييلع للا ةعحر نورخآو

 قبس دقو ةعبسلا ةئيدملا ءابقف دحأ وهو لمعلا ةرثك و ةلالملاب هفصو ىلع اوقفتاو

 ىندم راسب نب نابلس ىزارلا ةعرز وأ لاق.دبز نيب ةجراحل ةمجرت ىف مسهمأيب
 نيعبسوثالث نبا وهو ةثامو مست ةنس قوت دعس نبأ لاق.دباع لضاف ن ومأم ةقث

 6٠ معأ لاو ةثامو ثالث ةنس يفوت ليقو ةنس

 ١ نم ) رمل 8 اك سجس باب)

 مضي بدنجو بذهلا ف ركنهنعّطأ ى ضر ىلاحصلا# بدنج نب ةرمسإل 751

 دمع وبأو ناملسوبأ هللا دبع وب أ ونمحرلادبعوبأ لاقيو ديعس وبأ وهاهحتةولادلا

 ةانثم مث ةروسكم ءار من ةحوتفم ةلمبم ءاحم جعير» نب لاله نب بدنج نب ةرمس

 نيشو ةمومضم ءاخب نيشخ نب رباج نب ورمع نب نزح نب ةرم نبا مج م تحن
 نبشير نب ضيغب نب نايذ نب ةرازذ س خمش نب مهع نب ىلإ نيتمجسعم
 ناكو ىراص: اهجوزتق ةئيدملا هما هي تمدق ريغص وهو هوبا قوت .ىراؤقلا نافطغ

 هللا لوسر معه ادعو دحأموي هلناغقلاو ع - ةاقاقلإ د1 هزاجأ ليقارك ىتح هرججح (

 هقلأ

 ةفوكلا ىلإ راس اذا اهيلع هناختسب دايز ناكو ةرسعبلا نكس مث تاوزغ 7

 دس اهيئمةدحأو لك ىف نوكي 0 ناكو ةرعبلا ىلا راس اذا ةنوكلا ع ةفلخت سو



 نماس ةينأ نم 5

 مويهذم ىف مهبراك ن مو ةيرورخلا هضقبلا اذهطو جراوخلا لع اديدش ناكو رهشأ

 هكاسر ىف نيريم نب ١1 لا هيلع نوني ةرصبلا الخف و نا ريس ناو نسحلا ناكو
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 هنع ىور.ةعيرأت لسمو نيئيدحي ىراخبلا درفلاو نيئبدح لع اهنم اقانتا اًثيدح

 نيريس نباو ىعشلاو ىرصبلا نسحلاو ةديرب نب هللا دبعو ىد راطعلا ءاجر وأ

 ليقو عن ةنس ةرصبلاب فوت.نورخآو ةرضنوبأو ةءيبر نب ىلعو ىلإ ىأ نبأو
 نيو مست ةنسرخ الاقيةريرهىنأ عب ةرمسفوت ىراخبلا لاقو نيه ونام

 دهعيلع تنك دقل لاق ةرهس نع ملمو ىراخيلا ىحيحص ىفو.نيتس ةنس لاقيو

 الاجرانوه نأ الا لوقلا نم ىنعنع اهف هنع ظفحأ تنكف امالغ نع هللا لوسر

 3 ىم نسأ مه

 طيقالا لوأ ف بذهلا ف روك اءهنءّنا يفر ىباحصلا(ةليجوأ نينسولا 7م

 بتنك ىف روهث لا وه اذه ءايلا نكسإو ةَئْدَخا نونلا حتفو نيسلا مضب وه

 نينس سيوأ ىأ نيالاقر.هكرات ىف ىراخبلا لاقو.نونألا باحصأ نم روهججا

 ىنلا مم ج رخ ىراخبلا لاق هتيحص ىلع قؤتم ىلاحص وهو ةددشملا ءايلا مك
 نا لاقو. مادو ةجح يي هللا لوسر عم ججح ىف طقرادلا لاقو هنكأ ُ

 روبخجلا نأ 2مم اسأ نب دبزو يرهزلا هنء ىور ٠ لوقي ىلأ تويس ماح ىنأ

 ىلسلا 4 لاقبو دقرف نبا نينس هنأ الرك ام نبا ىكحو . نأ مسا اوركذي+

 ىب نم لجر وهو دعس نإ لاق ىطيلس هنأ ىرهزلا نعو . ىرخصلا لاو

 3 ّ قمعلاب هلؤنم ناكو ةنع هللا ىكر رع عمم و ثيداحأ هل مهسفنأ نم ملس

 - ميملا حتقو ةلمبملا نيعلا



 ناهس باب
 بذل ىف رركت هنع هللا ىضر ىلاحصلا ( ةمشح ىلأ نب ليس ) 5

 ةلمهملا ءاهلأ حتذب ةمثحو .ةءآسقلاو ايأرعلاو فوخلأ ةالصو ةلبقلا لابقتسا ىف هرك لف

 نب ةدعاس .نب رماع لبقو ةدعاس نب هللا ديع ةمش ىلأ مسءأو ةثلثملا ناكسأو

 وربع نب جرزلا نب ثراحلا نب ةثراح نب ةعدجت نب مج نب يدع نب رماع

 دمع وب ألاقيو ىبي وبا لهس ةينكو ىئراحلا ىرا عن الا سوأالا نب كلام نبا

 ٠ ث.داحأ ىبالا نع ظفح دقو نين نام نبا وهو تع ىلا فون د١ وهو

 ةثالث ىلع اقنتأ . امدح نو رششعو ةسخ مالسلاو ةالصنا هيلع ىبينلا نع هل ىور

 دوعسم نب نمحرلا ديعو ريبج نب عفان هنع ىور.اهن

 ةالص ىف هثيدحو هنم ع. مل ليقو ىرهزلاو تاوخ نب ملاصو ةل.مملاب راسي

 ةرخس ةلأسم ىف ةليقأا لايقتسا ىف هئيدحو نيحيحصلا ىف ةءاسقلاو ايارعلاو فوخلا

 «٠ ةحيحص ديناسأب هريغو دواد وبأ ءاور اض أ ميحص لاا
 ه- ل

 ٠ ةذ_د دإ
 3ث دس مشب رعشب و

 بابيق بدبملا قروك ذم ةنع هلأ ىضر ىاحصلا 4 فينح نس ليس

 نب فياح ن لبس ديلولا وبأ لاقيو دهس وبأ لاقي و باث وبأ وهدملا ةماذآ

 فوع نإ ءاساخ نب ورم نإ ثراحلا نإ ةعدوم نا ةيلعت ن ميكمأا ني بهاو

 دهاشملاو قدنالاو ًادحأو اردب دهش ى د دل ىراصت لإ سو الا نب تىالام نب |

 هتتاوص هيلااس 5-5

 اقدتا .٠ اكيد ح نوعبرأ ب هلال لوسر نع هل يور. يتم هللا لوصر مم اياك

 وهو لهل نب دعسأ ةباما وبأ هنا هنع ىور .نييدخ لسع دردنأو ةعرأ لع

 ةنوكلاب قوت .مهريغو ىلبأ ىلأ نب نمحرلا دعو لثاو وبأو اضيأ فاحص

 ب لبس ثيادحو .هنع للا ىكر بلاط ىبأ نبأ لع هيلع ىلدو نيبالبو ناع ةلس

 8 نيحيدصلا ىف رويدم مهيأ هظعوو نيدص كرم سانا ف همايث 2 فيح



 ءامسالا بيذهت قولا

 رصتخلا ىف ركن هنع هللا ىضر يناحصلا(ىدعاسلادءسنب لوس )3
 ةيلعت نبالان كلام نب دمس نب لبس ىمت وبأ ليقو سايعلا وبأ وه بذولاو
 ىراصن الأ جردزأ أ نب بك نب ةدعاس نب جرزالا ن ورمع نب ةثراح نبأ

 لوسر ءاضق لبس دبش البس 3 ىنلا ةايسف ان“ زخم أ ناك . ىلدنأ ىدعانلا

 ةاقو موي هل ناكو مالسلا هيلع ىنلا نم عمس ىره زلا لاق نينءالالا ىف ع كل يأ

 ىدحإ ةنسل قو نينامتو نام ةنس ةئيدملاب فوتو ةنس ةريشع سه نع ىنلا
 سبإ ةنيدملاب يي ىنلا باجصأ نم تام نم رْخآ وه دعس نبأ لاق نيعشتو
 ثيدح ةثام يدي هللا لوسر نع هل يور فالخ هيف لب ءريغ لاقو.فالخ ف
 رشثع دحأب ىراخبلا درفنأو نيرشعو ةينام ىلع انتا ايدح نونا ةينامو

 ه امهريغو ما وبأو ىرهزلا هنع ىور
5 

 ءوجولا باحصأ مهتننأ ؛أو انباحصأ ءابقف نم ىولعصلا دمي لبسإل ؟ 9

 دة نب ناملس نب ديم لبس ىلأ مامالا نب : ليد بيطلا وبأ وه ةضورلا قرركت

 ةقيلح ىب نس ُْى ناحلا ىواعصلا ميهارإ نب يسدع ن يىمو# نب نامل نبا

 : داالاو هتثلا ىف مامالا ىعفاشلا ايلا ةفورعملا ةليبقلا ماقالا نبآا خريغو ب و ةقغل

 نباو روباسدت ىاذم وذ ةقصو ى هللا دبع وأ ند املا و يصوت نإ ديمي او 3 أ < املا لاق سنلا ني بيصنلاو

 نم لوقي اناشم ضع ناكو لاق مثرظناو انثاملع ن نم انيأرنمبتك أو اهمتدم

 1 عمس للبس ىأ نب لاوس ىلإ راظنيلف يرجنلا نب بيجنلا ىلإ رظني نأ دارا

 ورمع ابأو ئورهلا دماج ىلع ايأ و مص الا سايعلا ابأ عمسو هب جرخمتو هيلع هقفنو

 نم سماخلا مويلا ىف قاخلا هيلإ ممتجاو سصرحو خويشلانم مهنا ا رأو ديت نبا

 رثاسو روباسينب ءابقتلا ن همتاعاوج.هب جرو ةئاملثو نيتسو مسن : ةئس هيبأ ءاثو

 هاقش هدم". اسما ك "دم
 هتاعامس نم دئاوقلا تحرخو سيردتلاو ءاضقلاو يودع 8 ةلشسيئحا لاما رح لام

 ةسع قوت .ةري 2 ”امسه نم رك ١ هيلو تنك هن لب ولأق ىللمأو ثدحو

 تعمس مك احلا لاق .ةثاملثو نينامتو ميس ةنسم مرح نم نيرشعلاو ثلاثلا ةعججلا



 فكما ءاهسالا بيده

 ىراخبب نو رواسي نع انيإفرصنادقو كاملا دبع نب زيزعلا دع عميصأالا يأ

 لبس فأ نب لبس هر لاقق رواسينب ةركلا هذه تدئتسا ىذلاام هاثلأف

 .هلثمتي أراب قرشلا ىصقأ ىلإ تادحو برغم ا ىمقأب ىنطو تقراف لم ىنأت

 هنعذخأو ايندلاو نيدلا ةساير م.ج ابدأ ابيقف لهس ناك قحسإ ومأ خيشلا لاقو

 » ثا هةمحر ةسيعت هلع هيقانم 2 هريغو م الآ 2( ذو.رواسوت ءابقق

 ءايلا ةدايزو نيسلا مهب ليهس باب

 ف بذيملا َْق رم 37 ةدع هلل يمر ىناحصلا 1 ءاضيب نا ليوسإل ؟: 3

 نئارم ورح نب د نا و 3 اوم رزكلت و 4 ماع نب ر ةعيل بوه هيبأ ماو ةمأ ءاضمو.ةرانملا ةالصل |

 ةنانك نب رمغتلا نإ كالاع نا ره# نإ ثراحلا نب طم نب الام نا لاله نب ةعير 2 كل .ىر الأم ع مد ا.ر كام ب لاله ب ةع

 لبس ةوخأ ةثالث مهو مدحملا تنب دعد ام ءاضيبلا همأو ىروفلا ىشيرقلا

 ىلإ رجاه ام السلا مي ميدق ليبس ناكو مهءاب او رهن ءاضدب وثب ناوفصو ليبسو
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 م 04 ملأ
 بادصأ نسا ناك لاق سا نع ءاحو. مدعم 2 هيخأ أ لعو هيلع ىلص ع

 » ىسوموبأ ليقوةيما وبأ ليبسةينك . ءاضنإ نإ ؛ ليوسو ر ا 1 ابأ شلع هللا لوسر

 ةيبيدملاحلص ىف روك ذمهنع هللا ىضر ىباحصلا ورمت نب ليس# ؟ "ع١

 سمع دبع نب رم نإ لوس ديزي وبأ وهبذهلا نم ىع ملا لهأ لات لوأ قو

 ىرماعلا شب رقاا بلاغ نب ىو نب رماع نب ؛لس» نب رصت نب دودبع نرأ

 مريت أهيدب ىلعو ردب موي نومسملا هرسسأ

 ءاريك نم دحأ نكي م لسم نب ديعس لاق حتشلا موي مسأ مث ةيييدملا موي حلصلا
 .هعقتي اب الاغتشاو ةقدصو اموصو ةالص رثك أ حتقلا موي اوهسأ نيذلأ شيرق
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 ميهييطخو مهفارشأو سارف ب



 فيسو ديوس ةيسإ نم غ٠

 دتعاقيقر ءاكيلا ريثك ناكو ريغتؤ هول بحش ىتح ورع نب لبس نم هترخآ ىف

 ذاممج رخ ىتح بيو نآرقلا هثرقي ليج نيذاعم ىلإ فاتخي ناك نآرقلا ةءارق

 كموق نملجر ىلإ كفالتخا ناك وأ ىجرزالا اذه ىلإ فلتخم هل ليقف ةكم نم

 عضو دقأ فلتخا ىر.عل قبسلا لك انقبس ىتح عنص ام انب عنص ىذلا اذه لاقغ

 انتيلف نوركذيال ةيلهاجلا ىف اوناك ًاموق مالسالاب هللا مفرو ةيلهاجلا رمأ مالسالا

 لاجرلا نءىتيب لهامدق“ ىف ىل هللا مقام رك ذ ال ىناو انمدقتف كئل وأ عم انك

 نوكاال نا مهئاعدب ىنعفن هللا نوكي نأ وجرأو هيلع هللا دمحاو هب رسأف ءانلاو

 قوت الو.قدلت دنامءاهيف انا نطاوم تدبش دق ىنارظ: هيلع تامام ىلع تم

 ماقن برعلا دادترا ن هم تأر امل ةكه تجيرأ ةكمدربخ عبو لع هللا لوسر

 نم لواو ملسأ نم رخآ اوئوكن ال شيرق شعاب لاقت ابيطخ ورع نب لبس

 جرخو ٠ ةليوط ةبطخ ىفرمقلاو س.شلا دأدتمأ دريدلا اذهنزدتعل هّللأو دترأ

 ىفوث ليقو رفمعلا جا رع ليقو كومريلاب دوةتساف ادهاجم ماشلا ىلإ هتيب لأب

 ىبادلاو وهو ابذكرات ىف ىف لاوقالا دحا ىلغ ةرشع ىف 5 < ةنس ساومع نوعاط ىلا

 م اهنع ل ىضر لدنح

 نمغب هلدغو لبالا ةيدص 2 بذدبملاقروكذم ىعباتلا 4ةلهغنب ديوع) ؟ 1 ١

 نب رماع نب ةدسوع نب ةلغ نب كلوصس ةيما وبا وهو نيتحوتمم ءاقو ةيجعم

 قوكلا ينعم لا : ةريدم !ادعس نإ بعص ن 7 عج نإ 4 ددأ نإ كالامزب ثرح نس عادو

 ل و ي1يهها لوس ر ةأيحيف مسا و اريبك ةيلهاملا كردا ءارلا حته مرضا ىعباتلا

 لوس رود مويفأب اصوق ةندللا دمق ميديا هرقودصمىلإ 4 ةدص ىدأ د هرم

 رضحو هريغودوادىببأ ناس هيلا ضلع ّط ُنالور قدم نايتاثيدحو ةيلعاطا



 0١ ةمجسسملا نيل فرح

 ىورقيي جلاب رمع ةبطخو كومريلادهشو هنعهللا ىذر باطخلا نب رمع نمز قةيسناقلا

 بك نب ىبأو رذ ىبأو لالبو دوعسم نباو يلعو نامءو رو رثب ل ىبأ نع

 نحرلادبعنب ةمثيخو ىمشلاو ىليأ ىبأ نب نحرلأ دبع هنعىور. ءادردلا ىبأو
 نيرشعو ايناكو ةثام ةلفغ نب ديوس ملي ميثه لاق .نيعباتلا راك نم نور

 ىفوت ليف م .ةنس نورشعو ةثام هلو نيناعو ىدحإ ة ةنس فوت رعع نبا لاقو .ةنع

 نينامتو نيتنثا ةنس ىفوت ىلع ني رم لاقو .ةنس نينالثو ىدحإو ةثام نبأ وهو
 «هقيثوت لعاوقهأو ةفوكلاب فوتو ىلع عم نيفصدهشو ةئس نب رشعو ةثامزيأ وهو

 نيسفاو ةيضقالا ىف رصتخشا فروك ذم ىوزخلا (نايلس نفيس )
 مالوم ىموزملا نايل يأ نبا لاقيو ناملص نب فيس ناملسوبأ وه .دماشلا عم

 *عريغورازيد نثورمجو دم نب سيقو حمي ىبأ نيأو دهأ#نعىور . يّكملأ

 نب ملسمو ريغ ناو ميو وبأو عيكوو ناطقلاو كرابملا نباو ىروثلا هنع ىور

 هةثامونيسخةئس ذعب فوت لسمو ىراخبلا يور :هقيثوتىلع اوققتاو ى جيلا دلاخ

 ةمجعللأ ْن يشل | فر 11

 نب بلطملا نب مشاه نب دبزب دبع نب ديبع نب (بئاتلا نب عفاش إلا 15
 فقولا باتك ىف روكذم ىعفأكلا دج دج كا ىلطملا ىشيرقلا فانم دبع

 لاق اذكو ةباحصلا ىف يناهبصالا ىسوم وبأ هركذ بتكلا هذه نم ةيصولاو

 *« نايباحص هابأو بئاسلا نأ ىريطلا تيطلا وبأ يضاقلا

 نيا حتفي وه لاقن الا باب ىف رصتخما قروكذم4 ة.قلعنيربش ) +55

 هركحذ هريغ ريش ءاممأالا ىف سيلو ةدحتلاب روهشم ىعبأت ةدحولل ناكسأو

 ىنأ نيردم س عمس قوك وه ىراخبلا لاق .دارف ألا ىف ماح يأ نبأو ىراخبلا

 زاوبااودعلا نملجر بلطف ةيسداقلاب اك لاق ربش نع ىراخبلا ىور م م صاقو

 (ءامآلا سيد ١ج ما مز



 ءامسالا بيد صح

 هب هتنمطو هتذخأت هئابق ف رجتخ ىلا تراقتف ىنعرصق تريكو حاصف هيلا تزرج.
 ل

 هتصق صقو سانلا بطخلل ادعس هب تينأو هتذخأف هتاتفف ةقطنمو ناراوس هياعو

 « ائيرم ائينع هلكف هك انانن دقو افلا رشع ىنثا غاب هبلس ن | لاقو

 هك بذهلاو رعتحلا نم جملا قروك ل ءارئاونيشلا ملعل غ«ةمريش) 7 :6

 ع دلع ٌشالوسرتايح ىف 0 .ىناحصوه الاق ةءاحصلا ىف ممعت وبأو هدنم نا

 « هلاح ىف اديزي لو هابسني لو

 تادابشلا باتك ىف بذولا يف هركذ رركت ىبادصلا(ديعمنب لبشر 5

 نبا ليقو ديلخ نبا ليقو دبعم نب لبش وهو انإلاب ودهش نيذلا ةثالثلا دحأ وه
 رلسأ نب ىلع نب ورمع نب ثراحلا نب ديبع 95 ديهم نب ليش ىربطلا لاق .دلاخ

 ةوخأ ةعبرأ مهو همال ةركب أ وخأ وهو ىلجبلا راعأ نب ثوغلا نب سمأ نبا

 * دويشلا مهو ةيمس اهمسا مال

 لوأىف بذهلا ف روكذم هنع للا ىضر ىناحصلا ( سوأ نب دادش ) *17

 نم رلاديعوبأ ليقو لع وبأ ود صاصقاا ءانيتساباب لئاوأفو 1 ديصلا

 رعاشتسباث نب ناس ىأ نا وهروب مأ- زع ن 1 رمل لأ نب تبان نب س نس دار

 5 531 0 000 10001 هنلأ ا
 ئور.فهل ييفعأو صدقملا تن ىكس 00 جرام يرأصلا هو تاي أ 000

 يح 3 كلا ع ارا ةكر 2 ةب ماع

 رخأ مو اثدحا أبنم يراخبلا قىور اثيدح نوسه ع هللأ لوسر نع هل

 نيسهو نام ةنس سدقملا ثدبب فون نيعباثاا نم ةعامجو يلعب هثبا هنع ىور

 هريقو ةئس نيعيسو سه نبا وهو نيدسو عبدأ ل ايدو نيعبرأ 8 ىدحا لبقو

 اونسحأف مللت اذا » بذبملا ىف روكذلا هئيدحو ن آلا ىلإ قاب ةجرلا باب رهاب

 فولاو ع رولاو ةدابعلا ريثك اماح ام اءداد_ث ناكو اولاق .لس. هاور « ةلئقلا

 اهن هلآ دره 9 ا
 تس

 ق بذل قفروك لم هذع هلل ىكر قاحصلأ ةنسح نب «ليبحرش 9 5 1مم
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 هلل كديغ هيبأ | مساو همأ ة ةلدحو © ىأر ةيق ىدلا خيشلا لت ىف ريسلا باتك



 ىذت ىضماقلا حب رش

 هتينك ىدنكلا ليقو ىمهسلا يزعلا دبع نب فيرطفلا نب هللا دبع نب عاطلا نبا
 ُث لا ىلإ اورجاهورباجو ةدانج هم 8 اوخأو اهدق ل يبحرش ملسأ ,هللادبع وبأ

85 
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1 
 0 هيح ود قو ماشلاشويج ىلع اهنع 5 يضر رم م 7 وبأ ةلمعسمأ

 نوعاط ف قوت نأ ىلإ ماشلا ىحاون ضعب ىلع هنع هللا ىضر رمعل ايلاو لؤن إو

 هل ىّصر ةديبعوب أ ووه نمط ةنس نوتدسو عبس هلو ةرشع ىلاع ةنس ساومم

 » دحاو مد ىف اهنع

 نب حب رش ةيمأ وبأ وه بذهلاو رمتحلا ف رركت غىذاقلا حيرشإل

 ةيواعم نب ثراحلا نب شئارلا نب ماع نب ةيواعم نب مهلا نب سيق نإ ثراحلا
 نب مب رش لاقيو ىعباتلا قوكلا ىدنكلا ةدنك نب ةبواعم نب مثارع نب روت نبأ

 حيحصلاو نءلابأ وناكن بألا سرفلا دالوأ نمدنإ لاقيو ليحا رش نبا لاقيو ليبحر ش

 نيجم نب ى يك لاق .لو الاروبشملاو 4 هك ليبقو هقلي و ل ىلا ردأ .لو هلأ

 دوعسم نب أو لعو باطخلا نب ر 2 نع يزور. .4ل4 ممسإ و 0 ىنل ١ نمر ف ناك

 سيقفنع ىو د و٠ .مهنعشأ يضريقرايأ هورغو ركب ىلأ نب ندحرلا دعو تبث ن ل ديزو

 لاق .نورخآو يمشلاو ىعخنلاو ةرمو ن نيريس اثيأ ى ملأو دمثو مزاح ىلأ نبا

 قيفمدعب هوركاو ةفوكلا ىل هلل' يجر ب افق ةيفددعب هوركأو ةفوكلا ىلع هاع أ طر باطلا نب رع هاضقتسا هورثك الإ

 هنع للاى ضر رمعل ءاضقلا يلوو اولاق ةنس ةرمعبلاب ىفتو .ةنس نيتس اهم اضف ىلع
 هدب نيتس مهب رش ىذق لاق رع نب صئقح نع ىور .نب رشءو نيتنث ةئس نم

 ديزيو ةيواعمو يلعو نامعو ودم ءاضقلا تياو لاق حب رش نع ةرسم ىورو

 هئافستسا وب دل نو 3 جورطط 09 1 ا أ أ تيفصتساخ جاجحلا م انأ ىلاكيلا دبعلو ةيواعم نإ

 حب رش ىلو ىنيدلا نب لع لاقو . ةنس هتافمتسا دعب شاعو .ةنس نورشعو ةئام

 نب لع لاقو ٠ ةنس نيسو ثالث ةفوكلا ىلو رداز رمز

 مدق ,اثعشلا وبأ لاو برعلا يفقأ تنأ ةنئع هلئأ ىكر حيرشا بلاط ىأ

 ىكحو' كعب الو لسيق هْلمم انيأر اف ة هلم نيف ىَعقت ةرصبلا سي رمش انلع



 ل ءاممألا سيده 1

 نيرشعو ةئام نبا وعو نيغبسو ناع ةنس ىفوت احيرشث نأ هخيرات ىف ىراخيلا

 _ لقو نيعبسو عبس ليقو . نيثاع ةنس ليقو .نيعبصو مسن ةنس هريغ لاقو .
 هلآ نكاخإا ىف م دا ها ةدامأ 4 ة خو ىبأ للك

 اتي متسع ان كن خلا لق كبذ ىلا لاثزإ لآ 0 ىلودو كإااهإزطع لف | ىدع.سسأ ىذا جعمدسلا# دق رزاهذأ له ةءفس” (0717 هلاك , دخلا 3 ركدصأ

 ىعناشلا بقانم ف هب انك ىف قييبل ايورو. هلع نيويسو اد ءاضقاا حس رش

 7 و رمعأ ايضاق اه رش ندب ر لاق ىعئاش 0 نأ ليدعتلاو 840 أ باي

 ركنأو لعلا لهأ نم ةعاج لاق انهو لاق هيف اوفلخخا دقو قييبلا لاق

 قينوت ون ىلع ارقنتاو. .روه ةمهدعت ن ةرمعأ ءاضقلا هتيلو“ و اولاك ىعفاشلا لوق نورخآ

 لقنو ةءاضقلاب مهلعأ هنأو هلاكذ دو هتاياددب جاجتحالاو لضفو هنيدو حسن رع

 اولاق راظبالا ديقلا اهيا هبل رمشل لاق هع هللا ىكر ايلع نأ ةئللا لهاو ىرهوجل

 «وئايلعلا تتش ىف ىلا هائممؤ

 بابازئاوأ ىف ةفورلافركذنبرخأتلا اياسدا نم (ىضاَقلا حبرشإل
 4 1 هل 5 ها!اهلإ
 أ زوق دهاسأأ لع كيرسم قاس أملا

 بذهياورمتللا يف روك ذم هنعّشا ىغر ىناحصلا 1 ورمعوب أدي رشلاإ هو

 ورعوباوهو ةروكم ءار مث ةحوتفم ةمجعمنيشب وه رم كاءامس ىف تاداهدلايف
 مرت ريا ري دما مر 7[ درا كن 6 1 أ

 هثيدحو صاع نب - بوقعيو ورم هنب|نعىور ٠ .ىزاجملا ىنةثلا ديوس نب دير يه مح لآ

 ه ةجيجص يق مس هأور بذيملاو سمتحلا ف روك ذل

 ىف روكذم هنع هللا ضر ىلاحصلا ءاحسالاقيو (ءاحسن ا كيرشإل

 دملابونيتا بم ةنك اس ءاحو ةحوتفم نيسب ءايحسلاو .ناهالا باتك ف بتكلا هذه

 حتفو ميما مغ بنعم نب ةدبع نب كي رش وهو كالام نب ءارجلا مأو هنأ ىهو

 ىوبلا ةمحمما داضلا مذيب ةعيرض نس ةئراص نب نالجسعأا ! ني دحلأ ن نب ة ةلبلا نيعلأ

 بحاص وهو راصنالا فيلح وهو دحلا نب ىذع نبا مصاعو نعم مع نبا وهو

 « أرذب ةذديغ هوبأ لوس تيطخأ مه ده هنإ ليث نأع عاأدد لع هنأ نيش انكلإ لاق ادحأ هيبأ هيث هلأ اق نامل

 فلسلا بابفرهتغا ىف روك ذم روهدمللأ مامأ نإ جاجا نب ة ةبعشإ ححا

 هيلع هدي مل اهطعبو .هلروطس ةثالث كرت خسنلا ضعب يف هيلع هنو صاب ( )١



 <23 جاجحلانب ةبعش ةجرت

 محالوم دز ال ىلا جاجملانب ةهد ماطسإ وبأوهقعلافو نهراو

 .ىدز الاس اذا نبدي ز/ىلوم ة ةدبعو ْرَع ”الا نب ةدبع قوم ىرمصبلا م طساولا

 مالعأ و نيعب تلا عب ات نموهو اهنطوتساف ةرصصإلا يلإ لقتنا مث طساو نم ةبعشناك

 ورمعو نيريس نب سنأ ممسو نيريس نب دهتو نسملاىأر نيققحلارابكو نيثدحلا
 هنع ىور عمريغ نم قئالخو نيعبأتلا نم نوصح ال قئالخو ىعشأاو رانيد نا

 .ىدهم نءاو ىروثلاو نويعباتلا قحسا نب دمو ىئايتخسلا بويأو شمالا

 اوعمجأو ةم'الا راك نم نوصخمال قئالخو ناطقلا ىبحو كرابلا ناو ميكوو

 نب دمحأ مامأالا لاق . هناقتإو هطايتحاو هيرحنو هتلالجو ثيدحلا ىف هتمامإ ىلع

 هنمال مسق هدم اثيدح نسحأ الو ثيدحلا ىف هلثم ةبعش نمز كي نكي ل لبنح

 .لاقو . ىروثلا نايفس مهنع ور ا ةنوكلا نم الجر نيثالث نع ىورو ' ظح

 3 ارعلاب ثيذحلا فرعام ةبعش الول ى هئاكلا

 «ناطلسلا ىلإ كيلع تيكتشا الإو ثد < ٠ ال لوقيف ثيدحالت الهأ سو ىذلا

 لاقي طساو لمأ نم , لجر ميا عمدشا ْن , هلآ بويأ انأ لاق دير نس دامس لاقو
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 ىلإ تفاتخا ىبلايطلا ديلولا وأ لاقو . هنع اوتدغ ثيدالاب سراؤ وغ ةيعش هل

 ىأنأ 2 ذيز نب داهم لاح .ةيعش مرق تيذكأ بدرا دو ل ةكم نب دا 14 أدل داع لات لاف هيرلل تدنأ اذأ الئ يدل ب داج

 اذإو ةرمئ.دحلا 0 1 ىضرال ناك : ةيهش ّن ا ةيعش ىقفاو اذإ ىلا 9 ند

 رع يرو“ أ نم ربك أ | ةيعش ناطقا ىَأ لاقو ٠ 3 كو ءىش 9 ةفش ىفلاخ

 ةمأ ةيعش ناك ليتح ن يو دهأ لاو ٠ نينس رشمإ ةنييع نبأ ن م رك أ :ىروُتلاو نين

 لاتىدهم نبانعأ انيورو .ةاورلا ز!لاوحأو ثيدحلا لع ىعي ن اش 0 ! اذه ىف هدح لوو

 م
0 

 اعنا

 ىروث انعاش ورو .ثيدحلا ىف نينمؤما ريعأ ةيعشلوش يروثلا ىت وع نايهتع نا ذاك

 انورو ' 7 مس انذاتسأ لهفام ةرصبلا نم مدق نب ندع ةيدتق نإ 5 لاق هن 53

 ىلع هداج فج ىتح ةبعش نم هلل دبعأ تيأرام لاق ىواركسإلا رحب نأ نع
 ف ماكن نم لوأ لاق ده نإ حلاص نع انورو . م1 امهمدل سيل ةسمظع



 يلع ىنلا بيعش ةمجر "5

 ىراخبلا لاق . نيعم نباو لبنح نب دمأ مت ناطقلا ىبحي هعبتا مث ةبعش لاجرلا

 نم ةبعش كردأ دمصلا ديع لاقو .ثبدح ىفلا وم ةبعشا ىنيدملا نب ىلع نع

 نيتس ةنس لوأ ىف ةرصبلاب ةبعش ىفوت . الجر نيسمخو انين رمج نبا ماحمأ
 « هللا هر ةنس نيعبسو عبس نبأ وهو ةثامو

 هللا لاق حاكسنلا ىلو ةفص ىف بذيملاف روكذم حلتَي 4ىنلا بيعشل 4 5

 نإهنع ماهنأام ىلإ ك- لاخأ نأ ديرأ امو ) بنلي بيعش نع ًارابخإ ىلاعت

 لاق ( يبنأ هيلإو تاكوت هيلع هللاب الإ |! قيفوت امو تعطتساام حالصالا الإ ديرأ

 نيدم ب رخست نب ليئاكيم نب بيعش وه هريغو ءاطع لاق سئارعلا يف 3.

 لاق 0 طوأ تنب بيعش مأ ةدجو ةيبتق نبا لاق 0 ليلا ميهاربإ ن

 هللا هدب ةداتق لاق . هرمع رخخآ ىف ىمعو ءاببنالا ييطخ بيعشا لاقي ناكو 8

 ناك ابيعش نأ سابع نب |نعو :ةكب الا باحصأو نيدم نيتءأ ىلإ الوسر ىلا

 ةزجمما دعب مدانعو مهمغو مهرفك ىف هموق ىدام لاط امذ اولاق ةالصلا 7

 اننيب حتفا انبر ) لاق مييلع ىلاعت هللا اعد مهحالف نم سرأو ةعجارملا ةرثكو

 ميكلهأو هءاعد يلاعت أ باجأف ( ١ نيمانلا ريسخ تنأو قحاب انموق سو

 مس هل 1 4 4س
 هينا 41 بادصأ أ كلعأو: يلع نيئاج مهرادف اوحبصأت ةلرازلا ىقو ةفدر لاب

 ىهو نيطح يف مالسلا هيلع بيعش ريق باس لإ ل ىناهمسلالاق "ةلاغلا باذعب

 اندالب لهأ دنع فورعم روبشم ىناعمسلا هلاق ىذلا اذهو ماشلا لحاسب ةيرق

 كرعتلاو ةرايزلا ةديعبلا مضاولا نم سانلا هدصقبو فئاو هيلعو ءانب هربق ىلعو

 « قيفوتلا هللبو

 بيعش ورمجوبأ وه بذبملاف رركتملا (بيعش نب ورععدلاو بيعشإل م

 ىف هين ماع ينأيو ىمبسلا .ىثب رقلا صاملا نبورمجت ن للا دسبع نب ده نبأ

 عم ىعبأت وهو يلاعت ا ءاش نإ ورحم 3 لل دع هذج ةمجرت'

 هانب | هنع ىور . مهنع هللا ىضر سابع نباو باطخلانب رمع نب هللا دعو ورمع

 نب هللا دبع هدج



 1 ءايسالا بيذهت
 موضعي ركسأأو ةقثا وهو مهريغو ىناسارلا ءاطعو ىنانياا تباثورمعو ورم

 بيعُش نإ در ع ةياورب قلمتءام مه ةصض وسو هركسام اوطلغو ةدلح نم ةعامم

 نإ ىلاعت هلأ ءا ءاشا نإ بيع نإ قرح م راق هدح نع ةينأ نع

 تاوص 5
 اذه دووشم ل لأ لوسر لوم ةيدعملا نيشلا م 22 4«نا رقش) ؟

 ليقو حى هارهأ فوع نب نمحرلا ديعل ايشوح "يعزك رملاصاسسا ب بذل

 0 ضرقناو هدْدَع ع هلئأ لوسر لسغرضح نءيفناكو رديدعب هقتعأفم ارثغالب

 اردب نارةش ث دبش رم وب [لاقو. ديغرا ةنالخ يف ةئيدملاب مرخآا تاف ةيقع

 - أذيع ناك هل ال هل مهسب و

 وه ناضمر لالهةيؤر قبذوهلاف روكذم ىعباتلا 4 ةماسنب قيفش) 7 ةآ/

 كردأ مرضا ىعباتلا قوكلا ةميزخ دصسأ ىدس الا ةهلس نب قيقش لئاو وبأ

 .٠ ا 5-- .- م1 مخسشو 000 ناو العو ناهءو رمخ موصو 8 ىلأ نع يورو .هرن و 0 هللا لوسر نعز

 نباو سابع ناو رمع ناو ةماسأو ىسوم ابأو ةفيذحو ابابحو ارامعو دوعسم
 نب بهك و ىلجبلا اريرجو ةريغملاو ءاربلاو يردبلا دوعسم ايأو ءادردلا ابأو رسزلا

 . نيعمجأ مهن دع هللا ى 2 ر ةباحبملا م نم مثريغو ةماس مأو ةثئاعو ةررهابأو ةرخت

 جحلاو ل لوح "هيأ مصاعو ىدح هلا هنغ يفور نمعباتلا ر رايك نم قنالخ معصم و

 ىبنلا ثعب لاق نأ ع وكح نيعباتلا نم ممريغ قئالخو شع "لاو ى مييسلاو

 ا لوسر قدصم اناتأ لاقو ىلهأإل البا ىصرأ نين ر بشع نباانأو تسع

 ا اولاق ةيلهاجلا ىنس نم نين ميس تكردأ لاق هنأ هنع ىورو

 ٠ كيلع ميهاربأ لاق شمعأالا لاق هتلالجو هلقيثوت ىلع !وقفتاو نيعستو

 نمامو مهارب لاك مهرايخ نم هنودعي مهنأو نيرفاوتم سانلا تكردأ ىلاف

 7 , وربع لاقو' مهنم ق قيقك نوكي نأوجرأو هب اهلهأ م نع مفدي ن هرم اييفو الا ةيرق
1 3 

 «قيفشلاةكيبأ ثيدحم ةفوكلا لفأ مغأ نم ةومسم نانا 5 ةديرع ىف ال تاق ةرم

 ص هلتق ةزرابملايف بذهملا ف روك فم رفاكلايلعاجلا 4ةعيبر نب ةبيش شط ةبيش) 5 هر



 ءامسالا ١ بيده 11
 سس سس لس لل

 نب س.ش دبع نب ةعيبر نب ةبيش وهو ارفاك ردب موي ةزرابملا ىف هنع هللا ىضرأ

 « مهديدانصو شب 9 رش ءاسؤر نم فام دبع

 باب يف بتكلا هله. نم هرمغو هيبندلا ف روك دم 0 دلع (يبللا ثيثز 18

ا نم مضوملا اذه ريغ ىف رركن 0 ةيزجلا
 هياصل مذأ نب اوهو ةضورلأو بذٌذهمل

 لاق

 مياضنأو مدآ دلو لجأ ن* ثيش ناك هينم نب بهو لاق فراعللا ف ةيبتق نبا

 هيأ ميلك رشبلا دلو ىذلا وهو هدبنعىلوو مدآ ىمو ناكو هيلا ميبحأو مروبشأو

 ىذلا وهو ميلك سانلا باسنأ تيتنا
 ا لؤأو ةراجحلاو نيطلاب ةيعكلا ىب

اعست شاعو ةفيحص نيس هيلع ىلاعت
 ه ةلس: ةرع ىتثاوذ هيف ةث

 لاق ةيدهلاباب رخاوأ ف بذبملاف روكذم كف ع (للالوسر حااصإو

 خس دو نب رذاج نب دبع نب جشام ن 0 فيسأ نب ديبع نب حلاص وه ىلعثلا

 هيثآ

 ثوم ءالعلا نب ورع ونبأ لاق. + هيسلع حاوأ نإ: ماس نب مدأ نب صوع نب داع

 زاجحلا , نب رجحلا دوع نك دم تناكو لياقا! ءالإ ديلاو اها ةلهل اووي

 وهو الوسر مهيلا ىلاعت هللا هثعبف ايسن مولضفأ نم كني حلاص ناكو ايرع اوناكو

 مهي هؤاعدلاط امو نوفعضتسم ليلق الا مهم هعبتب مو طمش ىتح مهاعدف باش

عت هلا هزك ذام مهرمأو اهرمأ نم ناكف ةيآ ةقاثلا مهل ج رخم نأ اوحرتقا
 ىف ىلا

 يلإ هموق كاله دعب علام لقتناو ءاعبر الا م موي ةقأنلا رقع ناكو اولاقو لاق هبانك

 وهو اهب حلاص فوق ةكم لإ تا منيل لد اولزعف هعم ملسأ نمي ماشا

 .٠ لعأ هللاو و ةلس نيرش رشع هموق يف ماقأ ناكو ةنس نيسو ناع نبأ

ذم ىعب الأ ىن دما ىراصن لأ نارعنلا نب ريبج نب 4؟تاوخنب حلاص) 9
 ,روك 

 فرع ىور .قوف ةانثمو ةددشم وأوو ةحوتفم ةنجعم ءاخم وهف وخلا ةالص ىف



 قدح داضلاو داصلا قرح

 هل ىور ةمث وهو نامور نب ديربو دم نب مساقلا ةنعىئىور .ةمثح ىبأ نب لبس

 لسمو ىراخلاا

 هس ءيام 5-5 ظعا 5 5
 كل دبذبلاهف ررخت ةنعوللا طر قادصلا 4« ةماج سا بمعلاو نحن

 قينجنلاب رافكلا يعرف ريسلا باتكو ىجللاو مارحالا ىف ديصلا لتق اهنم مضاوم

 هع
 يي

 نب ديزي ةمادج مساو ةناثح نب يمصلا وهو ةئاثلا ديدشتو ميجا حعتعب ةماثجو

 ىف فرت ئزاجملا ىثيللأ ثيل نب رماع نب فوع نب رمعت نب هللا دبع نب سيق

 « هنع هللا مر قيدصلا ركب ىأ ةنالخ

 بذهلاو رصتخلا يف رركت هنع لامر ىباحصلا ( ةيمأ نن ناوذمإلا 7

 نب ةفاذح نب بهو نب فلخ نب ةيمأ نب ناوفص ةيمأ وبأ ليقو بهو وبأ وه

 نأكو أرفاك ع ىنلا عم انينح ديش نأ دعب لسأ ىلا ىحجلا ىشيرقلا مج

 ةفالخ ىف قوت ليقو .نيعبرأو نيتنثا ةنس ةكمب يفوت .كومربلا دبشو ةقلؤلا نم

 نب هللا دبعو هللا دبع هنبا هنع ىور .نيثالثو تس ةنس لجلا ماع ليقو نام
 * أراك ردب موي هوبأ لتقو ءاطعو سوواطو بيسملا نباو ثراحلا

 يف روك لم هنع هل ىضر قاحصلا ىدارملا ل لأسع نب ناوفع ؟

 نيعلا حتشب لاسعو فخلا حسم ف طيسولافو بذبملا فو ث جالا يفرصتخلا

 .ةوزغ ةرشعىتنا يب شال وسوم ايقاف كدا مره نينامبم ةددشم نيسو

 ه« نيعباتلا نم تاعامج هنع ىورو هنع ىور دوعسم نب هللا ديع نأ هيقانم نمو

 اقر

 باي فستيلا فر رك ذم هنعّشا ىفقر ىباحصلا 4 نايفسن , كاحضلا# 6

 نكذلو يضاقلا ىلإ يضاقلا بانك ىف م'صاصقلا ءافيتسا

 طلغ وهو سيق نب كاحضلا لوأالا ف لاقو با وصلا ىلع نايفس نب كاحضلا

 ( ءامسألا سيق ١ جس م مر
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 ةأرما ثرو نإ يي هلا لوسر هيلإ بتك ىذلا وهو هيف ةليحال حيرسص

 ىذمرتلاو دوادوبأ هاور حيحص اذه هثيدحو ابحوز ةيد نم ىلب لأ مين

 كاحضأأ ديعسوبأ وهو حيحص نسح ثيدح ىذمرتلا لاق .٠ ,معريغو ىئاسنلاو

 نب ةعيرر نب بالك نب ديبع نب ركب ىنأ نب هللا دبع نب بعك نب نايفس نبأ

 احشوتم تثني ْلالوسر سأر ىلع موق ناكى ب الكلائرماعلا ةعصعصنب رماع

 حتفرلا 0 لوسر راس املو صراف ةئاب دمي لاطب الا ناعجم!|نم ناكو هفيسب

 مل له يع هللا لوسر مهل لاقف ةئايعست اوناك مهنال ملس ىنب ىلع هرمأ ةكم

 مهنأل مهبلع هلمج اأو مهسيئر ناكو هب مهافوف اناأ ميفوي ةلام لدم, لجر ىف

 يور .بالك ىنب ىلا ةيرس يلع ا هلل لوسر هلمعتساو ناليع سيق نم اهيهج

 « ىرصبلا نسملاو بيسأل نإ ديعس هلع

 * (درس< نإ رارخ9 5

 متاح ىبأ نالاق ٠ ايلا حتفو ةلمبملا داصلا مب درص هوبأو ةيجعفلا داضاار سكي

00 

 زيزولا دنع نع يىرر ٠ ناحطلا ىقوكلا ىعمتل 1 معن وبأ درص نإ رار وه

 ةعدز وبأو متاح وبأ 4 هنغ فور ' نايا نب رمشعمو مزاح يب أ نباو ىدرواردلا

 .. 3 1 اذك هى ب م ات
 ضثارقو نأرق بحاص وه ماعم ىببأ نبا لاقو . باذك وه نيعد ن نب ىحي لاق

 اهركني ةباحصلا ضع ةليضفيف اثيدحىور لاق هب جتبالو هثيدح بتكب قودص
0 

 « للعأ لاو ثيدحلاب ةفرعلا لهأ

 ١ ردع ههملا ءاطلا فر ليلا ءالعلا

 امسيعلا ءايلا ميتفو نيشاإ ناكسإو ةزحلا ممتفب4 مشأ نت قراط9) ؟51خ7
 ال 7 كن

 دعس ربأوه جلا ةنص لوأ ىف بذل ىف روك لم تقام ىنأ قراط نب دعس أو

 مل يور ٠ .ثيداحأ يع ىنلا نع ىور٠ ىعجشالا دوهسم نب ميشأ نب قراط



 9؟ 6 1 ةلمبملا ءاطلا بق ردح

 . مولع هللاىضر لعو نامءو رمعو ركب ىنأ نع ىورو ' نيثيدح هحيحمص يف سم
 ه« دعس هتبأ هنع ىور“

 وه ةدرلا باب نق بذبلل ىف رو' 17 ىناحصلا ( باهش نب ٠ قراط) 8

 ىسم الا ىلجيلا ىفوكسلا ةهلس نب سمش دبع نب بابش نب قراط هللا دبع وبا
 ةيلهاجلا كردأ . راسعا نب ثوهلا نب سمسأ ىلإ بوسنم نيتلمبملا نيسلاو ءاحلاب
 نيمبرأو االثوأ نيثالثو انالث رمعو ركب ىأ نمز ىف ازغو ع ىناا بحصو
 ىسوم ىلأو دلاخو ناو دوعسم نباو ةعب رآالا ءافاملا نع ىورو ٠ ةوزغا

 تادبعنب قراختو ملسم نب سيق مهنم نيعباتلا نم تاعابج هنع ودو ٠ ةفيدلحو :
 ةنس قوتو ةفوكلا نكس مهريغو ةرسيم نب نايلسو دلاخ ىنأ نب ليعامسأد“
 ه نينا هشمالث

 رصتخحلا ىف رركت ىعباتلا 4ىلناعلا سوواط 75 ١

 سوط نمحرل ادبع وب أ وه ةداهشلا لمحت باب لوأ ىف مث تاوللا ءايحأ باتك
 ا نكسب ناك مهالوم ىتامدملا ليقو . مهالوم يريملا ىناعلا ناسيك نبا"
 نيحلاصلا ءالضفلاو .املعلاو نيعباتلا را راك نموهونكلابقذو رعم ةداب نونااو مجلا حتفب

 نأو تناث نب ديزو ةريرك ابأو ارباجو ورمع ناو رم نباو سابع نأ عم
 دهاعو حاصلا نس ملاعلا تا ديع هنبأ هنع ىور ٠ مه تاور ةشئاعو مكوأ

 هملع روفوو هتليضفو هتاالج ىلع اوققئاو نيعباتلا نم قئالخو رانيد نا ورتمو-
 قوص وواط لثم طق ادحأ تيأرام رانيد نب ورملاق .هتوثنو هظفحو هحالصو-
 ىدع نب ميلا لاقو .روبهلالوق اذه ةئامو تس ةنس ةجلا ىذ عباس ىف ةكمم
 نومبسو مضب هل ناكو اولاق لو'الآ روهشملاو ةثامو ةرشع عضب ةنس ميعأ وبأر
 م هيلع هللا ةعحر ةنس

 اهقرركت مهمع لايضر ةرمثعلا دحأ قاحصأا 4 ديبع نب ةدلْطإل 53

 نب ميت نب دعس ني يمك نب ورع نب نابع نب هللا ديبع نب ةحلط همم وبأ وه



 ءامسالا بيدهم قف

 تنبةبعضلا همأو .ىلدملا ىكملا ىميمتلاىثبرقلا بلاغ نب ىؤأ نب بك نب ةرم

 هللادبع ىمرضحلا مسإو ترجاهو تداسأ ىمرضحلا نب ءالعلا تخأ نمرشضحلا
 مطدبش نيذلا ةرشعلا دحأ هئعّشأ ىضر ةحلطو .ميملاب داو رك نب دامت نبأ

 نيذلا ةسلا دحأو مالسالا ىلإ نيبال ةيناعلا دحأو ةنملاب حضي 2 ا لوسر

 ىروشلا باجصأ ةتسلا دحأو . هنع هللا ىضر قءدصلا ركب ىنأ دب يلع أوماسأ

 ةحملطو ريخلا ةحلط مهلا لوس رءامموضا رمهنع وهو يملا لوسرفوت نيذلا

 يينعهلالوسركب رض نكلو ًاردب دبش ملو نيلو"الا نيرجابملا نم وهو دوجلا

 يضر ركبوبأ ناكو دهاشملا نم اهدعب امو ًادحأ دهشو رضح نك هرجأو ةمهسإ

 هللا لوس نع ةحلطل ىور «ةحلطل هلك ناك موي كيذ لاق ادحأ رك ذ اذا هنع هلا

 نيثيدحم ىراخبلا درفنأو نيثيدح ىلع اهنم اقفتاو اثيدح نوثالثو ةيناع تل
1 3 

 ةئع لع الا يداح .ء خيش هما اطل مم منع للا مر اتت ةالك أم
 2 دب 1 سول ا يلا ون ثور 172 سر نرتب هةر ب "رس هم م

 اينام ليقو ةئس نيتسو اعبرأ هرمع ناكو هيف فالخ ال اذهو نيثالثو تس

 هب كريتيو رازب روبشم ةرصبلاب هريقو نيتس ليقو نيتسو نيئنثا ليقو نيمو

 نيعباتلا نم مهريغ قاالخو دعس نب رماعو ىو ىسعو ىسوم هواي هلع ىور

 بمن ىضعق نم ةحلط دييهَلل لوسر لاق تلاق اهنع هلا ىضر ناع نع انيور ١

 ةل رض هديب هاقوودحأ موي 0 هللا لوسر مم تبث ةحلط ناكو :اليدب# اولدب امو

 هيب هللا لوسر ىخآو ةحلط بجوأ ين هللا لوسر لاقف هدب تلشف اهب دصق

 ةرطنقب نند ةحلط نأ فراعملا ىف ةيدتق نأ ركذو صاقو ىأ نب دعس نيبو هذيب

 هب ترمأف زعلا اهيلا اكشف مانملا ىف ةئس نيثالثب هنفددعب ةشئاع هتلب هتأرف ةيرق

 نيج مهنأ هريغ ركذو ةرصبا! يف نيترجحلا ىف هراد ىنذدف اب رط جم رختسساف

 نع تاام اهئاق هتصيقع الل رفد | روفاكلا كار لأ ىنأك ىوارلا لاق هولوح ش

 يأرود نم أراد هل اورتشاف ءاملا زن نم ضرالا ىلب ىذلا هتش رضخاو اهعضوم

 :ىبومودتث مهو تانب عبدأو نيب ةرتع ةحاطا و لاق .مردفالا رمش ةركب



 1 ةحلط ةمسسأ نم
 ما

 قدس مأونارمعو حلاصو ىب#يو ايرك زو بوقعيو قحسأو ليعامساو ىسيعو
 « ةيمصلاو ميرمو ةثئاعو

 تائرعب ءاعدلا ف بذبملا يف درك ذم نعباثلا « هلل
 ةحوتفم فاكب زب مو نبك لاديبع نب ةحاطوه ةقرع موي ءاعدلا لضفا ثيدح 3

 قوكلا ىمكللا ىع عاررخلا لاله نب ةمير نب رباج نب ىاز مت هاب ا مل ةروسكم ءار م

 ىرغصلا ءادردلامأو ةكئاعو .ادرالا يبا و رمع نبا نع ىور 'ىعباتلا فرطملاوبأ

 اوقنتاو نورخأو لبوطلا ديمو ةقوس نب دممو جرعالا مزاح أ هنع ىور

 ةيناثلا ةقيطلا ف هلمجو ثيدلا لياق ناك دعس نبا لاق ملسم هل ىور . هقيثوت لع

 « لسرم بذهلا ىف روك ذللا هئيدحو ةرمصبلا لهأ ىعبات نم
 ىف ءوطولا ف بذهلا ف روك ذم هدج نع هيبأ نع «فرصمنب ةحلا) 5

 ايحتف ىماقلا ىكحو روهشللا ىلع ءارلا رممكو ميلا مظب فرصمو .ةضمشللا ةغص

 نيبك نب ورم نب فرصم نب ةحلط هللا دبع وبأ لوقو دمت وبأ وه طلغ وهو
 نلبنخ نب لؤد نب ةفس نب لهد نب ثراملا نب ديعس نب ةيواعم نإ بدحج

 ىفأ نبا عمض مامالا ىعباتلا فوكلا ىنادمملا يعاب "لإ لاقيو ىئايلا مقار نب ماي

 ليعابماو ىعببسلا قدساوبأو دم هنبا هنعىور .نيعباتلان م ةغامجو اسنأو ىف

 هتلالج ىلع اوققناو ةع الا نم قئالخو شمعالاو رمتعلا نيروصنمو دلاخ ىلأ :
 ةحلط ناك هريغو هللا دبع نيدمح! لاق :هعروو هريغو نآرقلاب هملع روفوو هتمامأو
 ةحلط نومسب اوناك سيردأ نب هللا دبع لاقو . مهرايخو ةفوكلا لهأ أرقأ نم

 يلا لزغم ىف ةفوكلا ءارق عمتجا لاق هللا ديع نب دمحأ نع انيورو. ءارقلا ديس
 ىلئاادفن كلذ هغلبف ف رسم.« نب ةحلط ةفوكلا لهأ أ رقأ نا ىلع اوعمجاف ةديتع نبا
 تنأ رابلاك رحبأ ع نب كلا ديعنعانورو ٠ مالا: كاذيهتل هلعأ 2 شمالا

 لاقو . ميءلع لضفلا هل تنأر رالا طق موك ىف هب :ءأرامو فرغم نب ةحاط لع

 ابأو ثبات ىبأ ع نإ بنحو ليك ند ةمسو قدسأ ابا تءاهش ناماس نإ شارح
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 تنك ةبعش لاقو ةحلط لثم تكردأ امو ةحلط لثم تيأرام لوقي مهلك رشعف

 ليقو ةرشع ىتلث ةنس ىفوت.هلثم هدمب كرئام رشعم وبا لاقف ةحلط ةزانج ىف

 + ةلامو رشع ليقو.ةرشع ثالث

 ةحلط وه موصلا ف رصتحلا ىف روك ذم  ةحاط نب ىبح نب ةحلط )ف اغرب

 ىعباتلا ةفوكلا نكس مث ىندللا ىميتلا ىشبرقلا هللا ديبع نب ةحلط نب ىبدك نا

 ةحلطدالوأ ةثثاعو ىحنو يسيعو ىموم نع ىؤرو ٠ رفمج ن هللا ديع كردأ

 دهاجعو ةدرم ىلأو هللا دبع نب هللا: ديبعو ةورع نعو هءامعأ مهو هللا ديبع نا

 هللا دبعو ةماسأ وبأو عيكوو ىروثلا هنع ىور . مهريغو زيزعلا دبع نب رمعو

 ةقث وهو مالعأالا نم مهريغو ىودأالا ديعس نب ىبحو ةنيبع ناو سيردا نا

 « مل هل ىورو اهريغو دعس نب دهتو نيعم نإ ىحب هقثو

 رك ذ مةاغبلا لاتق لوأ ىف رصتحلا ىف روك ذم باذكلا 4 ةحيلط ) 4

 ىقاهيصأ الا ىسوم وبأو ربلا دبع نب رمع وبأ هرك ذ ةحيلط مسأ م لاقف ليلق دعب

 نب ريسأالا نبةلضن نب لفون نب دايوخ نب ريغصتلاب ةديلط وهو ةياحصلا ىف
 نباءنا دواد نب.ثراحلا نب رينع نب ورمج نب فيرط نب سعتف نب ناوحج

 نم ناك ىصقفلا ىدس الإ رضم ن سايلا نب ةكردم ن ةعزشا نب دسأ

 دقو ف ع ىنلا ىلع مدقو اولاق سراف فاأب دمي ناكو برعلا مجشأ

 , لمصدأف ةوبنلا ىعداو ةحيلط دئرا اوعجر اهلف اوهلسأو ٍِ ةنس ةعرش دسأ

 قوت ُ هعاطأ نيف هئاقيل روزأالا لرب راريق 0 لا لوسر هيلإ

 لسرأف نانطغو دسأ ناغيلملا هعاطأو ةحيللطم دل ةكوش ثبوقف. يشي هللا لوسر

 ةحازبو ءاريمسىحاون. هلئاقتديلولا نب دلاخ هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ هيلإ

 ةحيلط ل تقفامهذعهّللا ى مضر مقرا نب ثباثو نصح, نب ةشاكعديل ولا نب دلاخ هيلإ لسرأف

 قجلفئوبلسملا مييلع ربط رظو ردعام لش قرفوةحيلطُما هلأ مزه مارش الإ» قع خا مث اعدحأ

 جحوهمالسأ نسحوةحيلط ل سأ مث ركب وبأ قون ي>ةفينح يب دنع ماقأف ماشلاب ةجيلط



 6 ةلمرملا نيملاف رح

 ةيسداقلا ىف سرؤلا لاتق ىف ةليمج راث هلو هنع هللا عر باطخلا نب رمصنمز ىف

 .ق نمثما نأ نرقم نا نآمعتلا رم ىلإبتكو 4 ا ىكر رم نمز قارعلاب

 عاش خحرأب كل غم ةدي طر كلب
 اه رسام مو ببرخ دعم نب ررخشو 2 لطب ام رح

 ةضفلاو بهذلا ةاك ز باب ىف بذبملا ىف دوك ذء(ةرمض نب مصاعإ م ا/

 هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع همس ىعباتلا قوكسلا ىلوأسا ةرمض نب مصاع وه

 ىنيدملا نب ىلعلاق ىعيبسلا قحسإ وبأو قوف ةانثلاب ةبدتع نإ سل هنع ىوز.هنع

 * نيعبسو عيرأ ةنس ىفوت ةقثا وه اهريغو هللا ديع نب دحأو

 ىمر ىف بذهملا ىفروك ذم هنع هللا يغر ىناحصلا (ىدعنب معاع) 5

 دجلا نب ىدع نإ مصاع رمح وبأ لاقيو ورمع وبأ لاقيو ادع وبأ وهراجلا

 *همجسملا داضلا مضي ةعيبض نب ةلمهمل ءاحلاب ةثراح نب نالجعلا نب ميلا حتب

 .لومعر ناك هفنب ًاردب دبشيإلو ادحأ دبش راصن الا نلح ىتالجملا ىعاضفلا

 نم كح هل ناكف مهب هل برضو ةيلاعلا:لعأو .ابق ىلع هلمعتسا حت هلا

 « ناعللا ةصق ىف ىتالجعلا رعوع بحاص وهو اهدبش

 ورمعويأ ليقو رمعوب أوهةبهلارخآ ف رصتخلا فروكذم (رمعنب مصاع ) 71//
 .لوسر ةافو لبق دلو ٠يلدملا ىعباتلا ىودعلا ىشيرقلا باطخلا نإ رمع نب يصاع

 . 3 هلأ هو
 .ةيصاع ابمسأ 5 تبان كلي ليقو حلف الأ بذا ةليمج همأو نيثنس .ةيلم. هللا 0 1 ءامحب سالف سن اة سأف 00 يبرر شم 5

 ءاعناا م . هنلأ 03 .
 رمجمأ َّن ول هم زيزعلادبع نب رم دج اذه مصاعو ةليمج يلع للالوسر اهايمف

 هعارذتناكلاقي اليوطاحيصفالضاف أريخ مصاعناك و رمعنب مصاع تمنب رصاع مأ

 مصأع مص هاثرو هَل دبع هوخأ هيلع نْرحو نيعبسص ةئس قوت ريشو عأرذ نما رف

 2 لسمو ىراخيلا هل ىرر .ريزلانب ٌةررعر ص ف-و هللاديبعهانبأ ةنعقئورزو ,هايأ



 ءامماالا بيذب" نانا

 اياصولا لوأ ىفو )١( هرك ذق بذوملا ىف رركت « دمس نبب رماع# 8

 ناهعو أ حس ىلا دل ىرعزلا ىشيرقلا صاقو ىلإ نب دعس نب رداع وق

21 1 
 م 1
0 ّ 1 
 هلأ هدر مهريغو ةشئاعو ةرن رض اأو فيهم ايار ةمع ماسأو رم هنأو نافع و

 لع اوقفتاو نيعباتلا نم قلخو بيسملا نب ديعسو دوأاد هتبا هنع ىور " مهاع

 هكيذ ريغ لبقو ةئامو عبرأ ةنس ليقو ثالث ةنس ةنبدملاب فوت .هقيئوت

 ىلا ةلأسم ىف بذهلا ف روك ذم (ريزلا نب هللا دبع نب رماعإللا

 ثراحلا وبأ رماع ةينك ماوعاا نب ريبزلا هدج ةمجرت ىف قيس هبدن ماعو

 ىريقملا ديعس هع ىور . ةباحصلا نم اهريغو اننأو هابأ عمس ىعبأت وهو

 ًادياع ناكو ةمئآلا نم نورخآو نالحع نب دهمو ىراصأ "الا ى

 عيرأ ةلسس _درم ابرق فوت ىندم وهو هتلالجو هقيلوت ىلع اممم الضاف

 « ةلامو نيرشعو

 لوأىف بذبلا روك ذم ميع نب ءابلا ديدشنو نيعلا حتفب 4 دابعإلا 8
 هيسن ماع وىندملازاما ىراصن الأ مصاع نب ديز نب مي نب دابع وه ءاق_تسالا

 دودعمدابعو مصاع نب ديز نب هللا دبع همع ةججر رت ف ابيرق ىلاعت هللا ءاش نا ىأب
 ١ 5 ا عل هلا ءا 4 ءامإ 1
 بيعأ و ءأي لادم سمعو مو ابيعاوءايشا و ذاهنينس سهو بأ قدتحلا موي أت

1 1 
 واقنو نيعباتلا ىف ل هنأ ةنعأ

 " . هنأف ىباحص هنأ ىضتقي اذهو هظيرق ينب نم افوخ ماظ ألا ىف ءاسنلا عم انكو

 ىور اههايشأو ريثخب نب ناهعللاو رييزلا نب هللا دبع نم ربك | ريدقتلا 79

 مينم نيعباتلا نم تاعأمج هنع ىور . اههريغو ىراصنالا ريشب ىبأو همع نع

 ه لسمو ىراخبلاه ىور مزح نب ورمم نب دحم نب ,ركبوبأو ىرهزلا

 أ وه اب رر 5 هنع ىلاعت ا ىف رىباحصلا 4 تماصلا ن 0 ةدابع) 4 ١

 03 ةيلعت هيما سف 0025 دمأ 5 سبقن 0 "بفايصلا ةدايع يأن نا ةدابعديل ولا
 انك كة ان قر رب | ون م قرن

 اذه ملاسو ىجرزخلا ىراصن ال الا ج رز نب فوع نب ورم نإ فوعنب ملاسنب مَع

 لسألا ق ضايب انه عر



 عمم ١

 < ها/ ءايسالا بيدبم

 ىلو الاةبقعاا ةدابع دبش يللا ول هيلا نيبستتملا لاشو هتطب مظهأ ىلبذلا هل لاقي

 رئاسو ناوضرلا ةعمسو قدتخلاو ادحأو اردب ده_و هلا لوسر مم ةيناثناو

 ع
97 0 
 لاقي ماس ىف نأ ال لئاوقلا ىلع ايقن نآك ةيقعلا ةليأ ءانقملا كاحساأ ناو فقاسألا هيل 1ك 21 زعأ 1 ! لجدار ى: ىئهأ211 ! لع

 ىمسف ت؛ش ثيح ترس لقوق كل لاق ريجتسم هب راجتسا اذإ ناك لقوق مدخل

 يوتثلا دثر م ىفأ ن نيبو هنيب بلم هلل لوسد ىخأو ىخاو .جدزخل ١ نب فوع نب لق وق

 ماشلا حت الو نآرقأا ةفضلا لهأ ملعب ناكو تاقدصلا لع تع 6 ىنلا هلمعتساو

 مهومهفي وماشلابنآرقلاسانلا اولعيل ءادردلا ايأو اذاعمو تاطتللا نب رمع لسرأ

 نيطسلفىلإةدايعراصمت قشءدب ءادردلا وبأو نيطساقب ذامدو صدم ةدابع ماقأف

 لسمو ىراخبلا قفنا اثيدح نونامعو دحأو ةنام يدي هللا لوسر نع هل ىور

 رباجو سنا هنع ىور ٠ نيرخ اب ملسو نيثيدحب ىراخبلا درفنأو ةتس ىلع اهنم

 دياولا هوب نيعباتلا نمو ميبرلأ نب دوممو مفار نب ةعاقرو ةلاضنو ةماما وبأو

 ءاضق يلو ند لوأ ىعازو الا لاق.مهريغ قئالخو ةدابع ون, دوادو هللا ديبعو

 للبقو سدقللا تيب ىفوت املج اليوط البيج اريخ الضاف ناكو ةداسبع نيطسلف
 نيعبرأو سخ ةنسقوت ليقو.ةنسنيعبسو نيتنث نبا وهو نيثالثو 0 رأ ةنس ةلمزلاب

 « رهشأ وو حصأ لو الاو

 هذهىفرركت تعط لوسر مع هنعّْشا ضر (بلطلادب عنب سأ علا) ؟/لو

 نسأ ناك ا هللا لوسر بست ىف قيسعيسا قوى مشاها لضفلا وبأوه بتكلا

 ىعو قوف ةانثلا حتفو _:رونلامفب ةليتنهمأو ثالثوأ نيئنسب يمهل لوسر نم

 هتدجو نأ تزذافريغصوهوءاضمابعاانأ هببسواولاق ر رحل ةيعكلا تسك ةيبرع لوأ

 0 "الا ىلف شيرت يف البيلجاسيئر سابعلا ناك و تامثف هتدجوف اهودكتنأ
 09 يع هللا لوس ر مم ةيقعلا هليل رضحوةياقسلاو مارخلأ دجسللا ةرامع هيلا ناكو

 هدكأو و راصتالاوم رسعقلاد د2 رمابعلا لس نأ لب: راصن الإ هتسباب نيح

 1 نب لثواو اليقعدب وخأ ىتاوهسفن ىدفو رسأو اه كمر دز: ىلإ نك رشملاعم . 6

 (ءامسالا بيقبلا ١١ج + م)



 هاي فطصملا مع سايمأا ةمجرت 4

 بتكي ةكمب اهم همالسأ مك منكي ناكو ةرحطا لبق ملسأ لبقو كلذ بيقع لسأ و

 ا راق ةكمب نيفعضتسملا نيمل.ال انوع ناكو بني هللا لوسر ىلإ نيك رمثللا رابخاب

 ىف اذه ائيورو . ريخ ةكو كماَق ع يىنأأ أهل لاقف ةنيدقاىلإ مودقلا دار

 هللا لوسر 6 انيزح دودو ىدعاسلا دعس نب لبس نع ىلحواأ ىلعب ىبأ دلسم

 عوجرلا سانلا ف ىدانب نأ يلي ىنلا هرمأف سانلا مزهما نيح هعم تبثو يش

 رباغأو هللا مهعزبف ن نيكرشملا ىلع اولحو هيلع اوابقاف ايص ناكو مهيف ىدانف

 ماحر ال الوصو ناكو هلجسسو همركيو ةمظعي ص لا لوسر ناكو نيملسملا

 تناكمو اديع نيعيص قد ةءأ اداوج لقعو لو ىأراذ ميلا انس شرق

 فاتؤملاىفيزاملا رك ذو 4 7 ذخأتو هرواشتو همدقتو هيظعتو همركت ةباحصلا

 علس ىلع في سابملا ناك لاق كاحضلا نع نيهلا فرح لوأ ىف نك امأالا ىف
 لايمأ ةيناعةباغلاو ماسي ولا مبممبيف ةباغلاف مهو ليآلا رخآ ىف هناماغ ىدانيف

 نمحراادبعو مقو هللادبعولا ديعو لضفلاتانب شالو نينب ةرشعسابعأل ناكو

 هللاديبعو ل ضفا اذ .ةيفصو بيبح مأ و ةئأ : ماع وفوعو ريثك و ثراحلاو ذبعمو

 .ثراحلا نب ةبابل لضفلا مأ يح ماو نئرلا دعو درعمو مقو ههنا دبعو
1 

 مأ مهمأ بربح مأو ن

 لسضفلا ما ىب روبق دع ابنك مهروبقت 2 اع! ءأ 35 ةتدعأت مأ 5

 كاقرمسإ مقو ةنيدملا هلا دييعو فئاطلاب هللا دبعو كومريلاب م كلاب لضنلا رجقف

 ةلل ةرسشع ىتنل ةعجلا موي ةنيدملاب هلع هللا ىمر سايعتا قوت ٠ ةيقن 1 رفأ كصمو

 وهو نيثالثو عيرأ ليقو *نيئالثو نيتنث ةنس ناضمر نم ليقو ب بجر نم ٠ تاخ

 د ىراخيلاذرقتاو ثيدح لع اقفتا |

 1! همي ىثءيألا 2000
 افبكو صالات اسك الاو رباحو رتمتو

 رد

 هيبأ

 ! ع

7 
 دلل

8 

ْ 
 ب

7 2 
 أ كةيع

 قو لاق ير للا لوسر نأ ْلسم حيحص قو ٠ نورخ ” او ترا ذأ نا

 3 3 ثم ىأ داصلا مكي وه هيبأ ونص لجرلا مع نأ ترهمش امأ معان ا.علا



 الا ءاممالا بيذهم

 لخديال هديب ىسفت ىذلاو» نباعلل لاق 0 هللالوسر نأ ىذهرتلاب اتك يقو

 دقف ىع ىذا نم سانلا اهبأ لاق م َِ وسو هلل عبي ىح ناميالا لجد بلق

 سايعلا لضف ىف ىرخأ ثرداحأ ىدعرلا فو أ ا هدأ 0 »0

 أوطحف اذإ ناك هنع نا ىضر باطالا نب رحم مءانأ ىراخبلا حيحص ىف تنو

 كيلا لسوتت اناو انيقستف انيبلب كيلا لسوتت انك انا مهللا لاقن سابعلاب ىقسقسا
 « هنع هللا يضر ةروبشم ةريثك هبقانمو نوقسيف انقساف انيبت معب مويلا

 ىف رصتخللا ىف روكذم هنع هللا ىطر ىلاحصلا (سادرم نب سايملا) ؟ 86

 نب رماع نأ نب سادرم نإ سايعلا لضفلا وبأ ليقو ٠ ميمل وبأ وه ءىناا مسق
 ن ةثبم نى ثراحلا نب ىح نب ثراملا نب ةعافر نب سبع نا دبع نب ةثراح

 ناكو نيس 2 حت لبق لسا أ اذهريغ هيت ىف ليقو ؛ىتاسلا روصت# نب ميلس

 أولاق ًاروبشم ًاعاجشو انس ًارعاش ناكو مهنم همالسإ نسح نمو ةقاؤلا نم

 نامعوقيدصلا ركب وبأ ةيلهاجلا ىف ابمرح نمو ةيلهاجلا ىف را مرح نمم ناكو
 . مهنعّشا ىضر مصأ !ءنب سدقو ف وعن نمر ادعو نوعلفمنب نامعو نانع نبا

 هللا دبعو مشاه نب باطل دبع ءالؤهلبق ابمرحو باعب ةسالا ىف ريلادبع نءا لاق
 لاق - براظلا نب ةريغما ن نب ديلولاو لقوت نء ةقروو ةعير نب ةييشو ناعدج ن نبأ

 ب 2 دعم نب فيفع لب لاقي و هسفن يلع ةياهاجلا ىف اهمرح نم لوأ وه لاقي و
 دعب ةبابط نب سيق ابمرح دقو لاكلا هياتك ىف ىنفلا دبع < طففاملا لاق ىديمق

 نا لاق ٠ ةيحصلا دعب هدادترال ينمي حتفلا موي أرفاك لوتقلا وهو ارش نأ

 دلاو ىنعي هي أ نب يرحل ايفاصمواكي رشاذه سايعلا وبأ سادرم ناكو ربلا دبع

 اوركذو لاق ' رايخ "لا لهأ دتعفو رماه ريخو نما اميه امهتلتقو نايفسىأ

 نب بلاط ٠ رثأب مهل محلل عمسي ا اردجويإو اوءابف مههوجو ىلع اوبهذ رفن ةثالث نأ

 نأكو سأدرم نبا صايع وبأو أ رماع ىبأت سادرمو :ةنراحن نأنمعو .بلاظىبأ

 ءلعأ أاّماو اراد اهم ىتباو قدمد مدق ليقو ةيحأنب ةيداباال زي ساد رمنب صايع



 هللا دبع همسأ نم نضل
 سس سس أ ا
 تاروظحم يام رخآ يف بذبملا ف رو 1 ٌنادع 0 (ىلع الادبع) م

 .ىثيرقلا فاكس مي 2 نب رماغ نب تا ديع نب نب ىلع ال ديع وه مارح الإ

 نأ دبع نع ىور .ىعباتلا ' ُ

 نفكلاباب ىف بذهلا ف روك لع قفانملا «لواس نب 5 نّلل دع) ؟لق

 لاقينأ كلذ ف باومصلا ءاملعلا لاق !ذباف لا ديع ما لولسو ٠ ثيملا ةالص رخو

 ب رعيو فل الاب لولس نا ةياتكو ىأ ن نيونتب مفرلاب لولس نبا ؟ فأ ن . هللا دنع

 هللا دبع هنيا ةعحرب ىف ةيسل ماع ىأيسو 3 ول ال هل ةفم نال نبا ديع بارعأ

 لزتو نيقتانلا سأر ىفأ نب هللا دبع ناكو.لياجلا ناحصلا ملاصلا هللا دبع نبا

 هنفكو هيلعولمو ص هللا لوسر نمز ىف فوتو. ةروبشم ةريثك تانآ همذ ىف

 هنبأ ةماركل هيلع يلم اعأو نيقفانلا ىلع ةالصلا نع ىعنلا لبق هصبق ىف

 « الوان كو اناحإو

 ىف رماخللا ىف رو "< ذم هنع ناىْضر ياحصلا «سينأ نب ثا دبعإ 18

 وه ردقلا ةليأ بلط ىف عوطتلا موص بأب رخ 3 قى بذبملا ىفو ريسلا باتك

 نب مغنب كلام نببيبح نب مارح نب دعسأ نب سيئأ نب هللا دبع يم وبأ وه

 ناكسإو ةدحوملا حتفب كربلا نب عوبري نب ةرساب نب ةثبم نب مك نب بك

 لاقبف راصت الازم ةهاس ينب فيلح وهو ىنهملا هل لاقي ةعاضق نم ة ربو نب ءارلا

 ةعاضقن ماههالك ةنيبجو ةريو نب كربلاو اولاق ىعاضو هل لاقيو . ىراصن' الا هل

 يي مانصأ رسكي ناكو راصن الا نم نيعبسلا ىف ةبقملا سينأ نب هللا دبع دهش

 دماشلا رئاسو قدنلاو ادحاو ا رد دبش اهلسأ نيح لبج نب ذاع مو وه ةملص

 وهوهدحوةيرم م هللا لوسر هثعبو اردب دهشب مل ليقو 2 هللا لوسر مه

 ٌلادبعنب راج ىلإ لحر ىذلا وهو ردقلا ةليا نع كني هللا لوس لأس ىذلا

 .اناوةنملا لهأ نيب صاصقلاو ملاظملا ةس امدح عمسف ماشا ىف ةكردأف أرهش

 حيحصلاو ىلسأ لحارلا نأو رباج ىلإ لحارلا ريغ اذه نأ ليقو املوخد لبق



 ل ءايسالا بيدهم

 ائيدح نورستءوةعبرأ تملي لالورنع هلىور دحاو !.هنأ روبججا هيلعىذلا

 لوأ ىف ىراخبلا لاقو بذهملا ىف روكذللا وهو ردقلا ليل ىف اهدحأ اسم ىور
 نم ةعامجوةمامأ وأو رباح هنع ىور ربأج ىلإ سينأ نب هللأدبع لحر هحيحص

 عبرأة نسف وتربلادبعنبا لاقّشا دبعو ةرمضوو رو ةرطع ةعبر الآ هونب مهنمنيعباثلا

 « نيسحو مسرأ ةنس قوت ليو نيعيسو

 هذ رنا ردزسلاب ىقاحصلا (فوأ ىأ ن نيشادبع) ؟

 ىفأ مساو فوأ ىنأ نب هللا ديع ةيوأهم وبأ ليقو دقت وبا ليقو ميهاربأ وبأ وه

 نب ةيلعث نب ةعائر نب ةزمهلا حقب ديسأ نب ثراها نب دلاخ نب ةمقلع ىفوأ

 اههدعبامو رييخوناوضرلا ةمييدبش ىللسالا ةثراح نب ىصفأ نب رسأ ن نزاوع
 1 يفت هللا لوس ىفون ىنح ةئيدملاب لزي هلو يَ هللا لوسر عم دهاشملا نم
 هلا لوسو نع هل ىور.ةفوكلاب ةباحصلا نم قب نم رخآوهو ةفوكلا ىلإ لوح
 ثيدحي سمو ةسمخب ىراخبلادرفناو ةرشعلع اقفنا اثيدح نوعستو ةسخ 0

 فوتو ةفركلا لزن .نورخآو دلاخ ىلأ نب ليعامماو فرصم نب ةحاط هنع ىور

 ةباحصل قوت نم رهخأ [ وهو نينامو عبس ةنس ل اكو نيناعو تس ةنس اهب /!

 انو دزغلات ثوأ ينأ نب لل ديك نع ميسو ىر راخدلا ىحيصم ف انور .هفوكلاب هه ع ال هه لف 5 0

 .دارحلا همم لك أن ةياور فو. دارجلا لكأت تار رغ عبس يلم هللا لوسر عم

 لص ميلا لاق ةقدصب ءوق هاتأ اذإ حف تيفي هللا لوسر ناك لاق هنع اهيديحص ىفو

 « قىوأ ىأ لآ لع لص مبا لاقف هتقدصب ىأ هانأف مييلع

 دوجسو ةالصلا ةغفصىف بذبملاو رصتخلا فر رك  ةليحب نب تادبع) خيا

 نم

 ا

 نب كالام نب ا دبع دهم ويأوهو همأ ىهو ةدحوملا معب ةنيحمو .ايهريغو وهسل

 ا ا 1 فاقاارع مك تثقل
 هللادبغ ني ةلضن نب ب ذئخ بشق مم .ةمجصقلا ناحسأ قامت

 ناكو ع ل لوسر ابحصو هوبأو وهأذه كلامنب ل دبع ملسأ ىدزأال الأ

 افضوم لزم, نلكو رهذلا موصي الضاف اكسان ناك و اميدق هبحصو لس سأ نم هلا دبع



 هللا دبع همس نم فذ

 هيبأمأ ةنيحب نأ ليقو ربلا دبع نبالاق .ةيواعم ةفالخرخآ ىف فون .ةنبدلا برقب
 نب ءاطعو يلع هنا هنع ىور : ثيداحأ ىنلانع ىور . همأ اهنا حيحمملاو

 0 مهريغو ج رعألاو رأسإ

 ناجصلاى ميلا ىثي رقلانامعوب هل لل دبع (قيدصلا ركب ينأ نب تادبعإ) نا

 ةليتق اهمأ اهيوي ذل ىبأ تي ءايمأ وخأ وه اهنع 1 ىفر ىباحصلا نبأ

 راغلا ىف اهذا شيرق رابخابو مامطلاب ركب ابأو 0 ىنلا ىتأي ناك ىذلا وهو

 يييهَلا لوسر مم فئاطلاوب انينحو حتفاا دبشو يدق مس و اههدنع تيب ناكو

 ىف ةرشع ىدحا ةنس لاوش ىف قوتف ه+رج ٍضقن م أربو فئاطلا موي حرجو

 هوخأو "هحلطو باطخلا نب رمع هريق ىف لؤنو هوبأ هيلع ىلسو هيبأ ةفالخ لئاوأ
 ههنع لل ىضر ربظلا دع نفدو نمح لا دبع

 إذ وأ هدى 1. 4 أ.د مارعإ ؟8+
 نإذوأ نب ديز نب مزخئنب ورجنب دم نب ركب ىبانب هللا دع)

 ىراصت الاركب وبأ ليقو دمج وبأ وه "هيجعملا لاذلابو واولا ناكسأو ماللا تتقي

 هللا ديعو اسنأ ممس ىعبات وهو هريغو ديعلا ةالص ىف بذهأا يفروك ذه .ىندملا

 هماس نب داهحو نانايقسلاو كلامو يرهزلا هنم ىور . رمعو ةورعو رماع نبا

 (لاع ثيدحلا ريثك ةهقث ناك دعس نب دهملاتو. ءافش هثيدح لح نب دحأ لاق
 © ةنسنيعبس نبأ وهو نيثالث ةنس ليقو ةلامو نيثالثو سه هنس قوت

 رصتخلا ىف روك ذم هنع هللا يفر قادصلا ( شحج نب هللادع) 9

 زمعينب ءارلارسكي بائرنب شحج نب هللا دبع دمحم وبأ وه ريسلا مماج لوأ ىف
 همأ يبس الا ةعرخ نب دسأ نب نا دود نب منغ نب ريثك نب ةرم نب ةريص نبا

 يسيل ٍلوسر لوخد لبق ادق لسأ حت هللالوسو ةمع بلطللادبع تنب ةنمآ
 *هيا ١
 هللاديبعو ده وبأ هاوخأو وهف ةشبحلا ضرأ ىلإ نين رجلا رجاهو مقر ك١ رد

 هللاديبع امان شحجتانب ةنمحو ةبيبح مأو نيئمؤملا مأ شحج تنب بنيز مهتخأو

 ةنيدملا لإ لهأو دمجأ وبأ هوخأو هلا ديع رجاهو ايزارصن ةثبحلاب تامو رصنتق



 فدو يلاط ىبأ 9 رف نب هلل ديع ةهحرت
00 

 ىف ةني دع لوأ هتمينغو هرْمأ ريمأ لوأ ونهو ةيرس ىلع طع للا لوسر هرمأو
 لئاستإ نأ دحأ موا هئاعد نع ناكو دخأ 2 دهشتساو اردب دهش ممالسالا
 هللا باجتساف يلع هلوسدو ىلاعت للا يف هب لثكيو هنذأو هقلأز |مطقيو دهشتسي و
 ناكو ىلاعت هللا ف عدجملا هل لاقي ناكو كلذ هب رافكلا لمعو دبثتساوب هءاعد
 ىف باطما دبع نب ةزرمح هلاخو وع :نفدو ةنس نيعبرأو انين دهبشتسا نيح هرمب
 ه اهنع للا ىضر دحاو ريق

 وه بذهلاو رصنخملا ىف رركت 4( بلاط ىنأ نب رذمج نب هللا دبع ) 5
 نإ داوجلاو ةيباحصلانباو ىبادصلا نبا احلا ىمشاملا يشيرقلا رفعج وبأ
 ءاش نإ اهجرت ىف اهاوحأ نايب يتأيسو ةيمعنجلا سيم ثنا ءايسا همأ داوجلا
 ضرأ ىلإ همأي رجاه رذعج 9 ناكو هتهجرت ىف هيبأ بقانم تقبسو ىلاعت ِشأ

 دوو
 قافتابةشبحلا ضرأب مالسالا ىف دلو دولوم لوأ وهو كانه هللا دبع تداوف ةشيحلا
 ركب ىفأ نب دمج وخأ وهو ةنيدملا ا نيرجابم ةشيطأ نم هيبأ ممم مدقو ءانلملا
 رفعج اهجوزن ءايمأ امهما . مهنعللا ىضر بلاط ىنأ نب. ىلع نب يبحيو قردصلا
 .نوشمو اش ويبذل لود نعل د ديعل يور ' يلع مث رك ر ,وبأ مث
 ىراخللا قفا - اًثيدح

 ديعسو رييزلا نب ةورعو دمحم نب يساقلاو نيسحلا نب ىلعني دمحو ةيراعمو قحساو
 قرومو دعس نب نسحلاو ةكسيلم ىنأ ن ناو فوع نب نم م-رلا دبع نب ميهأربأ نبأ
 0 هللا لوسر فوتو. مهريغو لهس نب سابعو دأدش نب هللا دبعو ىعشلاو
 ,دوجلا ري ىمسي ناكو املح اداوج اهرك ناكو نينص رشع رفعج ىب هلا دبمأ و
 قف ةبتق نا لا و .ةنم ىخسأ مالسالا ىف نك مل لاقي ىف مما ديع ظفاحلا لاق
 دوحلاو ماخساا ق هلاريدحأ أ رابخأو : برعأ ءاادوجأ ر رمح نب لا دبع نأك فراملأ
 قا ماوعلا ن رببزأأ سرق هلأ هلع اتيوراممو ٠ يمت ال ةرووشم مخاو
 تدِتو رععج نب هللا دبعل ريبزأا نب هللا دبع لاق رهبزلا لتق الق مهرد فلأ
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 تس مخ سس لاا

 تنقع اذإ ابضيقاف قداص وه لاقت مهرد تان كيلع هل نأ يأ بنك

اما تههو ىتأ رقعجابأ اي لاقق هيقل مل
ديرأ ال لاق فإ] وهف لاق ىبأ ىلع كل ل

 

 نبألاق . تش ام ةرظ هيف كلف كلذ تهرك ناو كل وهف ثئش ناف لاق كلذ

 ىلعو ربك "الا رفعج مهو نيتنبو انبا ريثع ةعبس رفعج نب هللا دبع دلو ةبيتق

 نم بلاط ىبأ نب ىلع تنب بيز مهمأ موثظ مأو سايعو ربكح'الا نوعو

خلا مهمأ ركب وبأو ا ديبعو دمتو هيلع هللا لوسر كش ةمطاق
 ةبهفح تنب هاصو

 تنب يبل ميمأ اهيبأ مأو ىببو نوراهر يمسومو ملاصو ةبلعث نب هللا ممل ب دحأ

 ليعامسأو ةيواعمو بلاط ىبأ نب ىلع دعب اهجوزت ىلشبنلا دلاخ نب دوعسم

 تنب ةنامج اهمأو رفصأالا نوعو نسحلاو دالوأ تابمأال مساقلاو قحساو

 ىلعو قحساو ليعاممال رفعج نب هللا دبع دلو نم بقعلاو لاق ةيرازفلا بيسات

 رفعج نأ ىلع لس اذإ ناك رمع نبا نأ ىعشأا نع ىراخبلا حيحص ىفو .ةيواعمو

 نيناه ةتس ةتيدملاب رفمج نب هللا دبع فون ٠ نيحانملا ىذ نباي كيلع مالسلا لاق

 ةعاج لاقو:روهجلا لوقو حيحصلا وه اذه ةنس نيناع' نب ا وهو ةرجملا نم

 هتفكوهلسغ رضحو ةئيدملا ىلاووهو نامع نب نابأ هيلع ىلصو نيعست ةنع قوت

 هعضو ىتحاقراف اف نيد ومعلا نيب مبعم نابأ لجو هرب رمس لح يلع سانلا محدزاو

 هللا تنكو كيفرش الاريخ هللاو تنك لوقيو هيدخ ىلع ليست هعومدو عيقبلاب

 ه هنع هلا ىضر ًاربالصاو انيرش

 وه ةيضف الا باتك ىف رصتحما ىف روك ذم ( ثراملا نيم دعإل عة

 نع ىرد ىكملا يوزحملا ىثيرقلا كالا دبع نب ثراحلا نب هللا دبع دم وبا

 يور . مهريغ تاعايجو رم نب هللا ديبعو نامل نب فيسو نامع نب كاحضلا

 مم 0 قدر نورح و هيوهأر نب قحسأو ىديخأو دهحاو ىعفاشلا نع

 هللا دبع نمحرلا دبع وبأ وه رصتخلا ىف رركت (رانيد ن. هللا دبع)



 ةحاور ني هللا دبع ةهرث
 حا

 سس

 رمع 3و ا دبع يلوم يندملا ىرذعلا يشيرقلا راند نبأ
 مع نبا عمس باطخلا نب

 ليسو ىراصأ "الا ىو نمر ادبع هئبإ هنع ىور نيعب الا نم تاعاهجو اسنأو

 هقيث وت ىلع اوقفتاو مهريغقئالخون ١

 تاداهش ف روكذم هنع لل يفر ىاحصلا 4ةحاور نشا ديعع) ؟ةو

 ورمع ويأ ل يقو ةحاور وبأ ليقو دم وبأ ره ةمجلا فطيسولا فوه ريغو رصملا

 سيقلا ٠ىرما نب وربع نب سيقلا ءىرما نب ةبلعت نب ةحاور نب هللا دبع

 جرزخلا نبثراحلانب جرزخلا نب بمك نب ةبلعت نب زعأالا كلام نب ريك "الا

 جردزخلا ني ثراحلا ب بيقت دئتليل ناكو ةبقعلا دهش .يدملا ىتراملا ىراصن الا

 مم أهلك دهاشملاو ءاضقاا ةرمعو ريبخو ةيبيدحلاو قدلاو ادحأو ًاردب دبشو

 دحأ وهو ةنوم موي اهلبق فوت ناك هناق اهد_هامو متفلا الإ حكم هللا لوسر

 تاوزغاا ىلاج راخ لوأناكو ريشب نينامالا لاخ وهو ةتوم ةوزغ ىف ءارمأالا

 هل لوسر نع ىذالا نودرب نبذلا نينسولا ءارمشلا د حأ ناكو . مداق رخآو

 ادحأ تبأراملاتهنع تأ ىفر مأوعلا ن هب رييزلا نعو. نيماسناو مالسالاو حف ع

 ىتأي نأ للاب ذوعأ لاق ٠ ءادردلا ىنأ نعو. ةحاور نبا نم ارعش عرسأ الو أرجأ

 نمؤنلف سلجإ رعوعاب لوقي ىنيقت اذإ ناك ةحاور نال دبع يع هيف ركذأ ال موي

 مجشىذلا وهو ناعالا اذ ذه رعوعاي لوقي مث هللا ءاشام هللا ركذنف سلجماف ةعاس

 راتكلاو فالآ ةثالث نوملسملا ناكو رافكلا ءاقل ىلع ةثؤم ةورَغ يف نيه ملا

 ملسو ىراخبلا يسيحص ىفو.ةروبشم ةريثك هبقانمو كلذ ريغ ليقو نأ ا

 رح ف ناضمر ربش كي م هللا لور عم ا'جرخ لاق ءادردلا ى

 لوسرالإمئاص انيفامو رخلأ ةدش نم هسأر ىلع هدي عضيأ اندحأ نأ ىتح ديدش

 ىف ةنوع ةوزغ ىف ةحاور نب هلا ديع ديشتسا.ةحاور نب ب هلا دبعو ع لإ

 ها هلع هللا ىطر بقعي مو ةرجم ا نم نام ة ةلس ىلوألا يدامج

 (ءاسألا بيت ١ جم م)
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 مكس يي ا اا مس

 وه ىبادصلا روهثملا رعاشلا ىازلا رسكي (ىرعبزلا نب للا دبعإ) 5
 سصيصع نورك نإ مه« نب طصس نب قدع نب سا نب ىرءبزلا نب للا دع

 ا! رغب ملا ىلاغ نب يب وأ لوب هك ْن هيأ
 ] 2. همادنل] | محكهق# 20/7 ديس 2 ن ا

 ات احب هم

 1هلأ م علل !4
 دشأ نم _رأل رعأخ يىذ عال قذعاسلا

 ثقب رسأ م 3 ةفالمإ لبق هنو هتاملب هياخصأو ل لوشر ىلع سانلا

5 

 - عى ونلا ىتأ نيح ه:الز نع رذتعاو هءالسإ ننحو حتقلا

 لاقو ركب نأ رق اهنع للا ىضر ماوعلا نب 4 رييزلا نب هلا دبعإ ؟ هاب

 ىباحصلا ىندملا يكل ىد الا ىثيرفلا ريكي وبأ لاقيو ةمجعملا .اخلا مشب ب بيخوبأ
 ريبزلا هونأ و .امهنع هللا ىفر قيدصلا ركب ى ىأ نب ءامسأ همأو ىباحصلا نبا
 هتدجو ركمىبأ ثنب همأو بلي ىنلا ىراوحو ةنجلاب مط دوبشملا ةرشملا دحأ
 ترجاهو تاس أ :اهتع | ىضدو يي هلا لومسر ةم # باطلا دبع تنب ةيفص هيبال
 نينمؤملا مأ دليوخ تنب ةجحيدش هيبأ ةمعو ريبؤلا اهنبأ 3 ةونر ف هانرك ذاك

 ةرجطا دعب ةنيددملا ىلإ نيرجابملل دلو دولوم لوأ وهو ؛ نينمّؤملا م أ ةةثاع هلاخو
 مهاذ رحس دق نولوقي اوناك دوبيلا نأل ًاديدش احرق هتدالوب نونلسلا حرفو

 ناكف ابكأال ةرمتب كتي هللا لوسر هكسش ىلاعت هللا مهيذك أف محل داوبالف
 1 وأ ع هللا لوسر قيد
 ريلادبع هنأ هلاق همسأب ءاهموهنع هللا ىّضر قيدضلا 05 ىنأ ولو ةينكب رعب نأ

 قلع أ فنيع ةأيصو هفوج يف لوا ءى 3 تك خأن هيد ىف لان ءيش ل
 ْث
 نك ٍٍِ و هلق

 ليو نطامأ وو اماوص ناكو ىنوالا هلع اافليقو 0 رودطأ نه اروش ني رشع فب دلوو:

 مدن هنأ هةنءةوقنملا دام ملا ف هد : نهاد نثق .ةعادشلا ميظع محرما الوصو ةالبفلا

 دعاس ةلياو حابصلا تح امكار ةلياو حابصلا ىتحام ا صب ةلل لاي ثالثرعدلا

 ح رعت ب أ ن : كفص نا هللا لبع مق 4 ةيقيرفأ ريبزلا نب . ٌللادبغ اذغَر» حابصلا ىت>

 ىف طقس اغلإ ني معزوم لا ناك و اغلا ني رشعو فلا ةلأم ىف ةيقي رفأ اقم مهات انف

 هشيعقفةعأق كل و نأ ثعقنذع مي 1 | نشأت هكسع ءواورسا هل لف مبكذم رعب أ نبأ رظنف مهديأ
 لوألا مير روش تاضطنم ةيواعم نب ديزي تاماللو هيدي ىلع تملا ناك مث هلئقف



 ذو هامسالا ببذل

 نولاو زاجملا لأ هعاطاو ةفالحلاب ريبزلا' نب للا دبعل عيوب نيتسو عبرأ ةتسع
 جاجملا هرسح نأيلإ ةنالخلا ىف ىقبو ةبعكلا ةرامج ددجنو ناسارخو قارعلاو

 جاجملا جيو نيهيسو نيتلث "هن 'ةححطأ ىذ نم هليل لوأ ةكمي فسوب نبأ

 ىلونالا ىداجج ىف رشع عباس ءاثالثلا موي هلتق نأ ىلأ هرصاحي لزي ملو سأنأاب
 لتكلب ليقو هريغ كقتو لما لهأ نع دمس نبأ هلت اذكم نيعيسو ثالث "هنس

 نيعبسو نيتلث ”هنس لتق هلأ رقه نع ىراخبلا حسو .ةرخ الا ىدامج فصن ىغ

 نوئالثوةلالثّوشلع هللالوسر نع هليور هل ةيلمال سلطا ناكو لو الا روبشملاو
 ةكيلم بأ نباو ةورعدوخأ هنعىور .نيئيدحم ملم درفناو "هتس ىلع اةفتا اثدح

 نبالاق.نورخ : 1قثالخو ىنانلنلا ةديبعو ءاطعو ىناتبلا تباثو لبس نب سابعو

 هللادبعو ىموءوأر ماعوأسيقو ادابعو اتباثو ابيبخو ةزمحريب زلانب هللادبع داو ةبيتك

 هللادبعو رعئ هلا دبع# وةمبر الا ةلدابعلادجأ وهرييزلا ئ هللادبعنأ لعاو.تانو

 لبثح نيدحأ مهام اذكعصاعلانيورمعن.للادبعو ريبزلا نب ٌفادبعو سابعنيأ
 هنال قييبلا لاق «مهئموه سيل لاق دوعسم نباق دهحال بف ممريغو نيثدحملا رئاسو

 ءىف ؛ لع اوقفتا اذأف ممل ىلا لا جينا ىتالبول ارش اوشاع ءالؤهو هتافو تمدقت
 هلئادب 2 نيه رثاس ايو مم ع 32 14 .يماعش أدق ءأ ةلدأب 5 0 5 أزو ف

 يأ ن نأ ةحاحم ف يرهومل لوق امأو. .نيرشعو نيتنام وح مهو ةباحصلا نم

 هيلع تمهبف رهاظ طافق صاعلا نب ورعنا جرخأو .ةعبرالا ةلدابعلا دحأ دوهسع

 * هب راغب الأ

 ىراروه بذبلاف رركت ىباحصلا ( مصاع نب ديز نب هللا دبع ) 8 ها
 .اتوص عمسي ىف مح فرعني الف ثدحلا ىف كذب لجرا ثيدحو» 00 ةئص

 لوأو ءاقتسالاوءوضرلأ ةفص ىف بذهلا ف 33 ذ ءاقستسالا ةةلص ثبيدحو

 هل سيل كاذ ناف ناذ'الا بحأص دير نب هللا ديع ريغ وهو قالطلا ىف كشلا

 وهفاذع امأو .ىلاعت هللا ءاشنإ اذه بيقع هت ُ ذدنسو.ناذ الا ثيدح الإ



 نذؤملا ديز نب هللا دبع ةمجرت ل

 مغني لوذبمنب فوع نب ورمع نب بيك نب مصاع ني ديز نب هللا دبع دم وبأ
 حتفبةبيسن اهمسأو ةرامع مأ ناي فرعي ىئزامل ىراصن الا راجنلا نب نزام نبأ

 .يف اوةلثخاو دهاتملا نم اهدعب امو أدحأ ديز نب هللا ديع دبش .ابمضو نونلا

 مل ربلادبع نبأ لاقو :اهدهش ىناهبصأالا مين وبأو هدنم نبأ لآقف أردب هدوبش

 كراش باذكلا ةمليسلئاق وهو امهريغو ىدقأولاو طابخ نب ةغيلخ لاق اهدبشي

 ىلا نع ىور ٠ هفيسب ديز نب هللا دبغ هلتقو ةبرحلاب ىشحو هامر هلق ىف ايشحو

 نب مساوو ةزامع نب يبميو ميه نب دابع هتخأ نبا هنع ىور ٠ ثيداحأ يلع

 ناكوةنس نيعبس نباوهو نيتسوثالث ةنس ةنيدملاب ةرحلاموي لتق . مهريغو نآبح
 « اهنع هللا ضر ايياحص ديز هوبأ

 هذه نم ناذ ال باي فرركت ناذ'الا ىئار ( يزن هللا دبع نايا

 0 9 .ثراحلان رن ةيلعت ا راذع ديز نب هللا دبع دع وبا وع ءبتكذإإ كه هنأ ص ا بتك 1

 ىراصن ألا دمحم نب هللا دبع لاقو . احلا ريوزمل ىراصن الا جرزحلا نبا

 ىف هواخدأت هللا ديع معو ديز وخأ هير دبع نب ةيلعث امإو ةيلعت هين ىف سين

 دهاشلاو قدتخلاو ادحأو اردبو نيعبسلا ٍ ةيقعلا هللا دبع دبش ٠ اطشوم٠ هيبن

 ىلو .الاةنسلايف هانؤر تناكو ناذ ال "الإ ! ىزأ ىذلا وعو ع هللا ل لومز عم ابك

 نيياحص همأو هوبأ ناكو هدجسم ع هللا لور ىب نأ دعب ةرجملا نم

 نيتنث ةئس ةنردملاب فوت .ةكم تف موي ج دزخلا نب ثراحلا ىب ةيار هعم تناكو

 تعيس ىذمرلا لاق نافع نب نامءةيلع ىلصو ةنس نيتسو عب رأنبا وهو نينالثو

 تلف: ناذأالا ثيدح الإ هبر دبع نبديز ندّللا دبعا فرعي ال لودي ىراخبلا
 باهولا دبع نع ىتثملا نب دهم نع ىلصوملا نع ىلضوملا ىلعي ىلأ دنسم ىف انيور دق

 هيوبأ ل عقدصت هنأ هير ديع نب ديز نب 5 دبع نع دم نب ريشب نب هلأ ديبع نع

 دمتدنبأ نع ىشمد خيرات ىف انيورو ..اثاريم ب هه لوسر هيلا هدرف ايفوت مث

 وهو هرعش ةمسفو ىبمب هسأر ينبع ىنلا قاح ىف اثيدح ديز نب هللا دبع هيبأ نع



 5 ءايسالا بيذهت

 نم هلو ريصقلاو ليوطلا سب ا دبع ناك و ديح هدانساو دعس نبأ تاقيط قى

 8 ديم مأو دم داولا

 يبذل ف روك ذمهنعّشأ و ذر ىاحصلا 4 سجرسنبللا دبع ا 3

 ىقدملا سجرس هللا دبع وبأ وه ميلا ريكو نيسلا حتنب سجرسو .ةباطتسالا

 هللا دبع نع لوحأالا مداع نع ملسم حيحصفو .موزخم ىب فيلح ىرسعبلا
 تاقف اديرث لاق وأ ازيخ هم تلكحأو ثري ىنلا تيأر لاق سجرس نبا

 تفوعمالا لوسر كاف رفغتسا تلقف مصاع لاق كالو لاق كل هللا رثغ هلا كوسراي

 ىنلا نع ىور .٠ ( تانمؤئإو نينمؤملاو كينذل رفغتساو )الت مث كلر معن لاق

 ع ةنالث ابنم ىلسم ىور' ايدج ريشع ةعيس ب

 نب طاحنلا نب ثراحلأ نب كآلام نب ةميخ نب «دعس نب هللا دبع 9 9

 ىلكلا لاقو 0 هدم نبا هلاك .اذك فوع نإ و رم ىب نم ورح 3 55

 طاحستلا نب ب بك نب كالام نب ثراحلا ع نب ةمثيخ نب دهس ن 0 هللأ دبع بيع نباو

 هيب الردل سوالا نب كلام نب سيقلا :يرمأ نب لسأ نب ةئراح نب بهك نبا

 هيبال افيدر ةيهملا وه دبشو ردب موب ةوبأو دحأ موي هدد شتصأ . ةيحص هدو

 أ

 ءاحلا مضي ( بيبح نيثراملا نب حرس ىلا نب دعس نب هلل دل و

 وه بدبح نبأ لاقو الوك ام ناو ىلكلا لاق تح ةانثلا ناكسإو ميلا

 متعب ةعلدج نب بيبح وهو ةجاحا ناسح هددش اعإ ىلكلا لاق ءايلا ديدشتب

 نإ ىؤأ نب رماع نب ةلمهملا ءاسحلا رسكب لسح نب ةمجععملا لاذلا رسكو ميجلا

 ةعاضرلا نم نافع نب نامعوخأ وهو يحي وبأ هتينك .ىرماعلا ىثبر هلا بلاغ

 6 هللا لوسرل ىحؤلا بتكي ناكو رجاهو حتفلا لبق مل ملسأ ناهع همأ تعضرأ

 ميلع وأ لوقأف ميك زيزع ىلع ىلع ناك شيرقل لاقو ةيكم ىلإ راسو دقرأ 6

 هللا دبع لتقو هلتقب ينل يننلارمأ تقلا موي ناك !ذ. باوض لك لوقيف ميكح



 حرس أ نيارفف ةيعكسلا راتسأ تت اودجو ولو هبا ةبابض ع نإ سيقمو مو لطخ نبا

 ةايوط تدصف هل هتمأت :تافدكم لهأ نئمطأ 1م كور 2-2 ىبنااهب ىلأ 2 م هييقف ثامع ىلإ

 علال عج 1
 موكدفتل | ت مص أم هلوح نأ يبلع لوسر لآق نامع فرع أ ا4ف مع لاق م
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0 1 /! 
 هل نوكي نأ يبل ىفملي اه هنأ لاقف هو لور اي اني 3 ! تأموأ الو لحر لاف

 ةمالسإ نسحو حارس ىبأ نإ دعس نإ ثا كيع مولا كلذ ملسأ 5 نيغ يلا ةنئاخ

 ناهع هالو م شرف نمءامركلاو ءالثملا دحأ وهو هش أم ةدعل هم رواق و

 موس غلب اهظعاحتف ناكو ةيقيرفا هيدب ىلع هللا يتتف نيرشعو سمخ ةئدم رسع

 هللا دعو رم نإ هللإ كيبع تقلا اذه ةهم كهشو ايهذ لاقثم فلا ةيالث سرافلا

 ىب صراف اذه دعس نب هللا دبع ناكو ريب زلا نا هللا ديعو صاملانإ ورمع نبا

 نيثالثو ىدحإ ةنس ةبونلا ضرأ ند دواسألا ةيقبرفأ كعب ازغو ىؤل نإ رماع

 لرتعا نافع نإ ناهع لتق نيحو مورلا يلإ رحبلا ف ىراوصلا ٌةَوْرَغ ازغو

 اعد ناكو ةامرلاب ليقو نالقسعب ماقأت ةنتفلا حارس ىبأ نإ كه ند ا ديع

 ةميلستلابمهمث ىلو الا ةميلستلا حسصلا ةالص نم ملسف ةالصلاب هرمع متفع نأآب

 همس ليو . نيئالثو موس ليقو .٠ نيثالثو كيرس ةئرم قوتف هراسإ ن يو ةباثلا

 أ مه دلع مي.حوصلاو نيس#- و عسل 5 د
 1 0 ايس 027 ًْآ

 ةمادق ىدعسلا مسا لبق هنعللا ىيضرفاحصلا ( ىدعسلا نب هللا دبعإلا 1«
 ننادقو نب ىدعسلا نب ل دع لع وبأ وهو حييحصلا وهو اولاق نادقو ليقو

 بااغ نب ىؤل نب رماع نب لسح نب كلام نب رصن نب دو دبع نب سمش دبع

 ركب ني دعس ىف ف مضرتسا هنأال ىدعسلا هيبال ليق اءإو ىرماعلا ى وسو رقلا

 3 الث بي ىنلا نع ىور ٠ ندر الاب ماش || نكسي ىدعلا نب هللا دبع ن ناك

 تن داحأ

 ىجرزخلا ىراصن الأ 5 ليثارسالا ثراخلانب 6 مالسنب هلل دعب 05

 هئباب يك بفسوي وبأ هتينك جرزخل | ىنيا افيلح ناك هنءهللا ىذر ىناحصلا



 "و ءايسالا بيدهم

 فسوب دلو نم وهو اهرسكو اهحتفو نونلا مف عاقنيق يب نم وهو فسوي

 انيصح ةيلهالا يف هيسا ناكو ني ع ليلخلا مهاربأ نإ قسصسأ نب بوقع نبأ

 هلضف ف لزلو نيم هلل هلا !لوسر مودق لوأ ملسأ هللا دبع يلع أ لوسر هايسف

 لوقو ( متريكتساو نم اف هلثم ىلع ليئارسا ىبب نم دهاش دبشو ) يلاعت هلوق

 هل ىور ( باتكلا ع هدنع نمو مفي ىنم اديهش ساب ىف لف ) ىلاعت هلل

 ىراخبلادرفناو ثيدح ىلع اققنا اًثيدح نورشعو ة-خ يي هللا لوسر نع
 ىلزملأ لذفم نب هللا كيعو سأأو ةراره وبأو فسويو دهتمانبا هئغ ىوز» رخآإ

 سدا تيب حبق هنع هللا ىفر باطخلا نب ر م ممده_ثو .نيعباتلا نم تاعاقجو

 نءمل مو ىراخيلا ىسيحص ىف انيور .ةئيدللب نيعبرأو ثرلث ةةسيفوت ةياحلاو
 ىشع ل لوقي كلي هللا لوسر ثدمسام لاق هنع هللا ىنر صاقو يأ نب دعس
 هين هو لاق ماله مب هل دما الا ةدجلا لهأ نم هنأ ضرأألا ؛ ص

 « ةروهشم ةريثك هيقانمو ( هلثم ىلع ليئارسمأ ىنب نم دهاش

 يأ نوميمنب هللا دبع وهرهمتلا ىف روك ذم« ةملس ىأ ن نب هللا دبع 0 ل ن

 دخلا ضيأ ة ةيسوافلاب هانعمو ةمجعملا نيشلا مضو ميجلا ركب نوثجاما ةلع

 هللا دبغو رمح نبأ نع ىور.ىعباتلا ىندلا ىمبتلا ردكشللا لا ىلو

 ناطقلا ميو ىراصن الا حي هنعىورنيعباتلانم تاعامج نعىورو . رماع نب ا

 « ملم هل ىور ةقث وهو نورخأو
 رصتخما ىف روك ذ مريب دوويلا هئاتق ىذا ىناحصنا «لبس نبهللادبع# 5*7

 نب رماع نب بك نب ديز نإ لبس نب هللا دبع وع ةماسقلا باب ىف بذبللو

 دعب رييخ ىلإ جرخ ناكو ىنالا ىتراحلا ىراصن الأ ةثراح نب ةعدخم نب ىدع
 « هنعدللا ىضر اهيف اليتق دجوف ارك نوراتي 4 باحصأ عم ابحتق

 كرشملا جاكت لوأ ىف بذبملا ىف روك ذم ىعباتلا ذه ةم ريش هلادبعل 0617

 ورم نب رارمض نيرذنللا نب ناس> نب ليفطلا نب ةمرجشنب هللا دبع ةمربش وبأ وه



 هللادبع همسا نم 1

 نن كوم نبر "كَ ند كثالام نب ؛ لهذ ن 1 ةلاج نب به نب ديز نا كلام نبا

 نيرخ اونيريس نب اوىوه ثا! نعىور .ةفوكلال هأ هيقنىعباتلا فوكلا ىضلا ةبض
 1 علا

 ةلالجلاب هيلع ءاشااو هقيثوتىلع اوقتتاومعريغو بيهوو ةبعشو نانأيفسلا هنع ىور.

 ىبأ نبا انيتفم ىروثلا لاقو ةفوكلا داوس ىلع روصنلا رفمج ىب ًالايضاق ناكو

 ف ةقب كاسنلا ةيشل ابيقت القاع انيع ةمرعش ْْن ا ناك و لاق ةمرحش نبأو ىبأ

 م ةنامو نيدبرأو ميرأ ةنس فرت ءاداوج قلخلا ندح ارفاش ثيدحلا

 ةددشم ءاخلاو نيتروسكم نيتمجعمءاخو نيب 6# ريخشلا نبةلادبع# ٠"

 شر رحلأ ن نب نادقو نب بع بنك نب فوع نب ريخشلا نب هللا ديع وه َى ادصلا

 يثرحلا ىمكلا يرماعلا ؛ همصهص نب رماع نإ ةعسر نا بك ند ةيواعم رهو

 0 هللا لوسر نع هحيحص قمل هل يور.ديزيو فرطم دلاو وهو ىرصبلا

 ةمائبأ 3 قور نيد 5005

 وبأوه ىغبلا لهأ لاتق لوأ ىف بذبملا قروك ذم «دادش نسهالا دبع + نكمل

 نب هللا ديع هل لاقبو رباح نب هللا دبعن ورحت ن ةباسأ نيدادش نب لا دبع

 ارآن دقوي ناك هنآال هب بقل ورمعل لقو ةماسال يقل داملاو داحلا نب ةادق
  1م ٠
 عل أب أ

 0 اص ١ ع مو 1

 00 2 يش ىقل 0 لوكا دول ول[ هك 1 آده هللا فب

 تاب ىملسم ةمأو دكر رد د هللا لوسر يل لد فوك لقو قدم

 دهشة ساق باطلادبعنب ة هزه تع م تناك ست تنب ءامسأ تخأ ةيموثكلا س

 ىهدو هللا 0 - ابحوإل 3  ةمطاق ليقو ةزادع هتلب هنمكدلوو 530 ا مو بع

 هللا ءاش نأ ن أس تاوخ أ رع كو اهم ال سابعا ةجوز لضفأا مأ تح

 1و ادعو بالا نب عدادش نركهللا كل مودع سي هش تاب ءايسأ ةمحر 80

 ع
 ىورو *نيمجأ مهنع هللا ىضز ةباحصلا نع نيرخأو اذاعمو صايع نباو رمح

 0 عقر ل 1 8 هياوص
 ىعشلاو صوؤوأط بأ «نيعبأتلا راذ“ نم تاعابخ هنع ىورو: المس رم نسل ىنلا نع

 ه نيلاع و نيننث ةنس لجلب لة هيق دف هلأو هني دح ةرثكو هقينوت يلع اوقفتاو انهريغو



 فاو ءاممألا بيهم

 وأ هوبأو ةقيقمااباب ىف بذبملا ىف روكذم (ةحلط ىنأ نب هللا دبع) ٠
 ىف ىلاعت هللا ءاش نإ هركفنس لبس نب ديز روبشملا ىلاحصلا ىراصن الا ةحلط
 6 د دوس الأ نب لبس نب ديز ةحلط ىنأ نب هللا دبع ىبحم نأ وه:ىنكسلا ىف دم ْ ع
3 

 يعاتلاقدلا ىراجالاىراصن' الإ هيبأ ةهحرب ف 4 ةيبسأ 1 ماكو ةلمبلا ءاحلاب مارح ندا

 ةلضافلا ةيباحصلا ناحلم تنب ميلس مأ اعمأ . همأال كلام نب سنأ وخأ ريبكلا
 سو ىراخبلا ىحيحص ىف تبث . ىلاعت لا ءاش ن ! اهتهحرت قاف ركذتس

 ىقاتشو هللا دبع هايمو دلو نيح اذه ا دبع كنح يي هللا لوسر نأ

 تامح نيج همال هيبأ عاقو ةليل ىف هيوب.ال اعد يي هللا لوسو نأ نيح نيحيحصلا

 نع ىراخبلا حييحص ىفو . هللا دبعب تءاخ اكتياف اكل تاكراب لاق هب
 نآرقلا اورق دق ميلك دال وأ ةعست تيأر راصن الا نم لجر لاق لاق ةنيبع نبأ

 ا ديفل كلو لاق ىنيدلا نب ىلع نع ىراخبلا ريغ فو . هللادبع دالوأ نم ىنعي

 ىردو. .لعلا م مرثك !ىورو نارقلا ارؤرق ميك روك ذلا نم ةرششع ةحلط ىأ نأ

 ًاديبش سرافب لتقو نيفص ىلع مم دبشو هللا ديعو قحسا هانبا هللا دبع نع
 مأ تناك دهس نب دقم لاقو ٠2 كالا دبع نبا دياولا ةفالخ ىف ةنيدملاب ىف ليقو
 لاك ةنيدملاب انك 8 كي ل ةردطأ ند ناك ةلس نيج مول 4 اح هنأ كعع 5235 1 : : 0

 #« ثنذخأ ليثث ذقن ند ى غي نلا 145 22 طك د

 وه فذقلاباب لوأ ىف بذب!قفروكذم 4 ةعير نيرماع نب هللادعر 5
 ف نامالس نب رجح نب ةمدر نب رماح نب تالام نمةعب هدا نب رماعنيذلادبعني دمتوبأ

 ءافارسكب بنهن طساق نيلأ اونب نونلاناكس ابزغعن ةدقر 3و ةعبلر نا كلام

 نونلا ناكساب ىزنعلاةل لادا صلاو ءاقلاب ىصفأ ن 7 , ةدحوم باباهدعم) ري ونلاناكسإو ١

 ةدانزو نونلاعتاب ةزغع ند هنأ ميعل وبأو ةدنم نا لاقو *رمعدلاو باطخلا فيلح

 ةلئأ لق كو + قيسام باومصلاو كأ ْن 80 0 ا ا أ نمأأع آدىف ءايلعلا امهطلغو ن علا نم ىح مهو ءاه

 سمح لبقو نينس عبرأ هلو بلم ىنلا فوتو هيلع هللا لوصرزر ندز هنئارص هيلاوص ل | 7

 رماع نس هللا كفل ملسمو ىراخللا يىرر دقو ةباحصلا راك نم م رمأاع هوبأ ناكو

6 . 
 رو

 (تاسألا يله ١ جس مه م)



 سابع نب هللا دبع ةءجرت 34
 1 01 0001 ولا سس سس سم

 هللا ىفر ةشئاعو فوع نب _:رمحرلا دبعو باطخلا نب رعو هيبأ نع اذه
 « نيئاعو سة ةئس ىو" مهلع

 ىمشاحملا ساعلا وبأ م هاه عب باطلا دبع نب «سأيع نب هللادبع) ا

 وهو سايعلا هاب ينك يل ع هللا لوسر مع مع نبأ < يفاحصلا نبا ىف اصلا

 نو ام 7 ر : ! 3 رع لأ ءاش نإ اجر ىف اه ؟ ذأ ةيلالطأ ثراطا تنب ةبايل همأو , هدالرأ ريك أ

 هل لوسر هلاعد هلع ةرثكل رحبلاو ةمأألا ريح سايع نبال لاقي ناكو ىلاعت

 مهل دوعمم نب نأ لاقو.بعشاا ف مهو دلو نيد هقير هكتحو ةكسحلاب و

 نيثالثو سمه و دوهسم نبأ لهل سا.ع ن نأ ضشاعو ساب 6ع نإ بانر دل ناهجرأ

 مظعت "نيحيحصلا ق زوبشمو راطق يل ملي ند دصقيو لاحرا هيأ دل ةاس

 مملعت ضشاعو ةلالس ةنادح معه هعدقتو ب هدادتعاو سانع نبال باطخلا نا م خ

 ةلدايملا دحأ وهو دكمتعيو ىفتسو تكيهشن ةلص نيعبرأو عسب و سايع نبأ

 قيس دقو رييزلا نبآو صاعلا نب ورمش نب 2ع نباو رم نبا هعب دس دقو رييزا نيأو صاعلا ني وربع نياو سابع نباو رمم نبا ةعبرألا

 3 نم نصابع نبأ ناو ركب رب اق مهر ةباحصلا مم ةتسلا دحأ- صابع نبأ ناكو ريبزلا نب هللا دبع ةمجرت ىف مهرك ذ

 3 رمع نبا مث ةري ره وبأ مهو يي هللا لوسر نع ةياور مهرغك أ مه ن ذل

 لينح نيد مامالا نع انيور .مهنع شا ىفر ةشئاعو سنأو سابع نباو رباح

 مهو لف اورمعو هنع ةيأورلا اورثكأ ع هللا لوسر باحصأ نم ةئسم لاق

 لاقو.هريغو لينح نا ددحأ هلاك اذك را يوت ةبادصلا رثكأ سايع نباو

 5 0 5 هنآ * 8
 نوموش باحصأ هل دحأ دع هللا لوسمر باحصأ 2 نكي مل ىبدلا نب لع

 ةنديعنب نايفسلاقو .سايعوباو تباث نإ ديزو دوعسم نب |ةثالُ الاءةذلاف هلوق

 هئامؤ قىروثلانايفسو هثامز ف ىعشلاو هنامؤ ف صايع نبا ةثالث سانلا ناك

 مساقلا و هنامز ىف ىعشلاو هئامز ىفسابعنبأ ةعب رأس أنلا ناك رهط نب هللادبءلاقو

 ىقرزألا ركذو .هنامز يف مالس نب مساقلا ديبع وبأو هنامز ىف نعم نبا



 مارحلادجب_لاىف ءاطع عماتك لاق جمرج نبا نع حيدصلا هداتساب ةكم باتك

 ا:جعف فاوطلا قدمت هنباو سابع ىب هللا ديعنب !ناك وءيضفو سابع نبا اذن

 ءاغ | 5 ٍ؟ 1اس
 تبرأ رامى أبعنب أن سح نما.مسح نيو ءاطع لاقث أمههوجو نسحو أمهتماق ماك

 يلع ىنلانعسابع نبالىور .سابع نبا هجو ترك ذ الإ ةرشع عبرأ ةلبل رمق
 ةسخ ىلع اهنم لسمو ىراخبلا ققثا اًميدح نوتسو ثيدح ةئامو ثيدح فلأ

 قيببلا ىور * نيعبرأو ةعستب لسمو نيرشعو ةئاعإ ىراخبلا درفناو نيعسنو

 نع ثيدحلا ةحصب هتفرعم ىلع هب لدتسإ ام باب ىف صفاشلا بقانم ىف هدانساب

 هنع يور . ثيدح ةثاع هيبش الأ ريسفتلا ىف سابع نبا نع تلشإ م لاق ىعناشلا

 نوصي ال قئالخ هنع ىورو لهس نب ةماما وبأو ليفطلا وبأو سنأو رمع نبأ

 نينسم ثالثب ةرجطا لبق بعشلا ىف بعشلا ماع سابع نبأ دلو .نيسعباتلا نم

 .هفيعظوهررشع نا ليقو . ةنس ةرشع ثالث نباوعو 7-1 لل لوسر قوتق

 نع نيحيحصلا ىف ثدثو هريغو لبنح نب دهأ هدجرو ةرشع سه نا ليقو

 يي ىبنلا و فصلاىدي نيب نانأ ىلع عادولا ةجح يف تررم . لاق هنأ سابع نبا

 نيتسونامت ةنسفئاطلاب فوتو .مالتحالا تزهان دق مالغانأو ىنع سانلاب ىلصي

 ةنس ليقو.مسق ةنس ليقو.ريم نباو لينح نب دحأو ةبيش ىلأ نياو ىدقاولا لاق

 فيعذ سب رغوهو هفعضو نيدبسو ثالث ةنس هنأ الوقريث الا نبا حو .نيعبس

 نعءانيور ٠ ةمأالا هذه ىنابر تام مويلا لاقو ةيفنحلا نب دم هيلع يلصو.لطابوأ

 راط ءاج هيلع ىلعيل مظو ا41ذ سايع نبا ةزاتج تدبش لاق نآربم نا نوميم

 . بارلا هيلع ىوس املا دجو لف نم ك3 اهيف لخنف هتافك أ ىلع مقوف ضيأ

 ىل !ىمجرإ ةئمطلا سفنلا اهمبأ ا ) أرقي هصخش ىربالو هتوص عمي نم انهم

 ريعس نع هوحن ائيورو . ( ىتنج ىلخداو ىدابع ف ىلخداف ةيطرم ةيضار كبد
 ىف هرب فك دق ناكو قثمد خيرات يف ريح نأ

 نيح سانلاب جيو ءانطأب ليثو ةرفصفأاب هيا بضخ ناكو باطملا ديف هدجو



 ءامسأالا بيدهم لة

 هلدعتساو هلالكب ةزثكل رثأ سابنع نبأ ىدخ نم عمدلا عضومل ناكو ناهع رصح

 لاقو. زادلا ىلإ داعو ىلع لتق لبق اهئراف 7 ةرصبلا ىلع هنع هللا يضر ىلع

 ثيدح نمهقيس اع صايع نبأ نم معأ أدحأ تيأرام ةبتع نب لا دبع نب هللا ديبع

 الو هنم هقفأ الو مهنع هللا يضر نامعو رمعو ركب ىنأ ءاضقبو يع هللا لوسر

 هقئالأموي ساج ناكو.ضئارفلاو باسم لاو رعشلاو ةيبرعلابو نآرقلا ريسفتب لعأ

 طق امماع تيأرامو برعلا ماي الامويو رعشلامويو ىزاغ للا موبو ليوأتةامويو

 حيحص ىف تيثو .املع هدنع دجو الإ هلأس الئاس الو هل مضخالا هيلإ سلج

 ؟ باتكلا هملع مهالا لاقو هردص ىلإ سابع نأ م 2 يبنلا نأ ىراخبلا

 ةريثك هيقانمو هبقف مهللا ملل ةيأور قي و.ةكملا هلع ىراخبلل ةيأور ىفو

 « هنع هللا يضر ةروهشم

 نب ديبع نب ثراحلا نب كلام نب ىلأ نب للا دبع نب هللا دبعإلا 711
 ىاحصلا ىجرزملا ىراصنا الإ جزا نب فروع نب منغ نب ماس لب كلام

 نب هللأ كيع ناكو هقهح رت َق هذ مدقت قئانلا لواس نب فأن ب ها ديعوه هوبأو

 ءرامصق نع هللا دع ىتكيهوبأ ناك هبوبابحلا هيسا ناكو مهتادانعو ةباحرعلا ءالضف نم اذه هللا

 لوسر مءابك دهاشملاو ادحأوأ ردي دبشو .هللادبع 7 هللا لوسر هاهم رسأ اناذ

 هللادبعدهثتساو ب ةدقاع لع هيبأ لك يق مال / هيلع ىبنلا ندات او هيرلع هللا سى هاينقةقاعت إ 0 3 ىف اممعأ 5 "ذأتس 0

 « ٌةرشع ىتنث ةئس هلع هللا ىضر ركب ىلأ ةفالخ ىف ةياعلا مو هللا دبع نبأ

 َق رصتشملا ىف روك ذم 4 باطخلا نإ: رم نب هللا دبع نإ هللا دبع !؟ وخلا ١١

 ىموأ ودابأ موس ىعبات || ىدملا ىودعلا ىشيرقلانمحرلا دبع وبأ وه نيتلقلا ةلأم

 نمر ذبعو ىرهزلاو رع نإ يلوم مفأنو دمحش نب مسأقل اقلأ هنع ىور'٠ هوبأ هيلأ

 نإ دهتو رثدج نبةدايع نب دمحو نودجاملا ةاس ىلأ نب هللا دعو مساقلا نبأ

 لاق .ملسمو يراخبلا هل قور . هَ ةعرز وبأو عيكولاق نورخاو ريبزلا نب ردعج



 1/1 هللا دبع همسأ نم

 ةئس نابعش ىف ماشم فلختساو كاملا دبع نب ماشه ةفالخ لوأ ىف قوت مثيملا
 ه دلأ هجحر ةنامو سخ

 9 ا ##
 ىببتأأ ُثيرُقلأ 6« قيدصلا ركب ىلأ نب نمرأأ دبع نب هللأ دبع ف ١8 نا 1

 نع ىور ' رمت نبأ هلسغ لاق تيما ل-غ ىف بذبملا ىف روك ىلا . ىعباتلا ىلدللا

 « هقيئوت لع اوقذتاو باطخلا نب رمع نب هللا ديع نب ديز هنع يور . ةملس مأ“

 هنطب ىف رجرجي امإ ةضفلا ةيلآ ىف برشي ىذلا ثيدح لسمو ىراخبلا هل ىور
 فوتو .نينمؤملا مأ ةشئاع هتمع هللا دبع ثرو .هخمرات ف ىراخبلالاق « منهج ران

 « ريبزاا نبا لتق لبق
 بابذ ىبأ نإ دعس نب ثراحلا نب (نمحرلا دبع نب هللادبعإل 5

 دعس نب ليصنع ىور ' ةماسقلا باب لوأ ىف رصتخلا يف روك ذم .ىعباتلاىسودلأ

 نب نمحرلا دعو ميهاربأ نب ةمركعو دهاجم هنع ىور ٠ اهريغو ةريره ىبأو
 ه ةقث وه نيعم نب ى لاق ,ةيواعم

 رصتخلا ىف روك ذم ( ةعصعص ىبأ نب نمحرلا دبع نب ةللا ديعإ /١17
 هائيأ هنع يور ١ ىردخلا ديعس يأ مم «ةقل ىعبات ىندم ىنزام ىراصنأ وه

 دكعو 3 « ىراخبلا هل ل ىور . نحل

 باب رخخآ ف رصتخخلا ىف روك ذم طيسشن نإ © ةديبع نب هللا دبع م١ 014
 ةديمع نب ىموم وخأ وهو يؤأ نب رماع يب ىلوم ىرماع ىديز وه مارحالا

 نإ هللا ديع ممسو .٠ السرم هللا دبع نإ رباج نع ىور . روبشأا ىدب وا

 0 رمو ةبلع ( نب هللا دبع

 هنع ىور . ال مأ اهييسأ ىردأ ال نم-رلا كيع لاق دعس نإ د ليسو رباع نب

 انيك نب لاص

: 
 ةبقع نع ىورو ٠ ةديبع نب يدوم هاخأو ؤيزعلا كيع نب

 ىموع لغتشن ال لينح نب دهجأ لاق ٠ اهريغو يسوم هوخ

 سا ةياورقو ٠ فيعض ةديبع نب هللا دبع نيعم ن !ىب لأقو ٠ هيحأو ةديبع نبأ

 ىدع نبأ لاقو 'ةباحصلا ند ةعاوج ءاردأ ةقناوه ةيش نب بوةعيلاقو. ءىشب وه



 ءايمالا بيذبت 3
 ةيرورحلا ةتلتق يدناولا لاق .ةعباتم ىراخبلا هل ىور . فعلا هئيدح ىلع نيت

 « ةئامو نيثالث ةنس ديدقإ

 هبست ماه ىتأيو ىزاجملا ىلثملا دوعسم نب «ةبتع نب هللا دبع# 14
 نب هللا ديبع دلأو وه ىلا هللا ءاش نإ دوعسم نب هللا دبع همع ةمحرت يف

 هللا ديبع وبأ لاقيو هلأ دبع وبأ هتينك ةعبسلا ءأبقفلا دحأ ةبتع نب هللأ دبع

 جمع و ع ىنلا نهر كردأ قو لاقو ىندم نحر كددبع وبأو

 هاسبأ هنع ىور٠ ةينس الأ ةعيسسو دوهسم نب نأ ديع ةمعو باطخلا نبأ

 نمحرلادبعنب ديمو نيرورشلا داهزلا دحأ نوعو ةعيسلا ءابقتلا دحأ هللا ديبع

 دما ريك 0 اعيفر ةثث ناك كعدم نبا لاق. :مهريغو ىعيفسلاو ند ريس نباو

 تيفو ىراخيلا هل ىور: نيمستو عبرأ ةئس قوت هرهسع لاق. ابيقف ايتفلاو

 مس ىيىأأ رع ع هللا دنع بأ تلأع ةده هنا لاق

. 
 هلقإ لوسو ( 0 ركذ دنا ءىب 5 017 3-0 2 ُ 5 أ

 حسم وو رجب ف ىتسلجأت ى ماس وأ ىماج انأو ىنذخأ هنأ مذا لاق ن»# ع

 ليفملاهرك ذ رعلا دبع نبا لاق : ةكربلاب ئدعب نم ىتيرذلو ىلاعدو هديب ىمأ ر

5 
 يي

 هركذو .باطخلا نب رم هلمدتسأ مثرابك م ىعبات وه اعإو ةباحصلا ف

 1 أع 1. رى ع األ علا ملدا 1 هلم |: .رن اعلا هك يداك سلا
 هيأ ىف لاقل ةلارمح لاهدساو رخآأ فمع هكر م امش نتف الا يف 0 زاخملا

 9 معأ هالاو نيئس م ىببثلا ندر سس كردأ

 ليقو رمع وأ فاحصلا ىرهزلا يشار لاا را نب «يدعنيّشا دبعإ# ٠"

 نيب لزم ناك زاجحلا لهأ يف دودعم ةرهز ىنبا فيلح قف ل ليقو ورم وأ

 يذمرغلا هل يور:ريجوب دهتو نمحرلادبعوب ةحس وأ هنع ىور .نافدعو فيدق

 هللا ضرأ بحأو هلأ ضرأ ريط كنا ناو 7 سدح هدام نباو ىئاسنلاو

 عك !!|
 8 حبيحص نسف ٌثندح ىذمرتلالاق ٠ تح رخأم تكلم تح رخَأ ىنأ الولو 0 1 ىلا ا

 ىندللا ىردملا يشيرفلا اهنع هللأ ىصر 1 باطخلا نب نإبر مع نب هلل اديعو 75 ١

 مسأ ىحجلا بيح نب نومظم تنب بفيز ةصفح هتخا ماو همأ دهازلا قاصصلا



 ؟1/ 3 رمع نب هللا ديع ةمجرت

 دبش ليقو هرغصل اردب دبشي لهن هنأ اوعمجأو هيبأ لبق رجاهو هغولب لبق هيبأ عم

 يي ىنلا لع تضرع لاق هنأ هنع نيحيحصلا ىف ثيثو.اهدهشن [ليقد ١ ادحأ
 انأو قدتخلا موي هيلع تضرعو ىنزجي لف ةنس ةرشع عيدأ نياانأو دحأ مأع
 لوسو مم دهاشللا ن م اهذعب أمو قدنلا دبشو ىنزاجأف ةنس ة ةرشع سم نبأ

 حعيحص يف ثدث و يقدر 3 حقو رصم حتفو كومربلاو 6 ةثؤم ةوزغ دهشو حي هللا

 رانآل عابتالاديدش ناكو قدنخلا موي هادهش موا لوأ أ لاق رمع نبا نع ىراخبلا

 هتقان كريو هيف ىلص ناكم لك ىف ىلصيو هلزانم لزني هنأ ىتح تلم هللا لوسر
 ءالاباهدهاعتب رعب أ نأكف ةرجش تح لزأ ع ينلا نأ اولقنو هتتان كريم ىف

 نوثالثو ثيدح ةلاهسو ثيدح فلا يك هللا لوسر نع هل ىور.ءسين الثل

 نيناعو دحأب ىراخبلا هرغنا و نيعبسو ةُثام ىلع اهنم ملسمو ىراخبلا ققنا ائيدح
 قا وهللادبع زمول ة ةعبرالاهدالوأ هنع ىور ٠ نيثالثو دحأب - و

 ةعباتملا ف يظن ةرووشم ةريثك هبقانمو مثر يغو نيعباتاا راك نم نوصحنل

 اهدصاقمو ايندلايفذداهز ناافولاعنأ الاولأوق ل نمءىث لكف يم هللا لوسرإ

 هاف ار مع نبا ىأرب لدعي ال لاق ى ىرعزأأ نع انمد .,اهريغو ةسايرلا ىلاع اطتلاو
 رمأ ند 2م هءرغأ نم ءىش هيلع فخ 8 هلا ناعم هيلع 4 هللا لو كل ماقأ م0000 2 هاع 1 تانك 20900 تلازص نإ 1 0 31

 انيورو . سانلا دوذو هيلع مدقت ةنس نيتس رمع نبأ ماقأ لاق كلام نمو .ةاحصل
 هللا ديعنب رباجلاق لاق ةالمعلا ىف نيديلا مفر باتك هباتك ىف ىراخبلا مامالا نع

 فو 'رمع نبأ نم وبن الو يا لوصر قيرطا مزاأ ميثم دحأ نكي م

 ةعطق ىدي ىف نأك مانملا ف ثبأ أر لاق رمع نبأ نع سس سمو ىراخبلا ىحيدص

 . هتصقفةصد>ح ىلع هتصصقف هيلا تراط الا ةنلا نم ديرأ ناكم سلو قربتسإ

 نيحيحصلا ىفةياور ىفو .احلاص الجر هللا دبع ى رأى 93 لاقف لع ى ىنلا لع

 يف قدصتاعرفذقدصلاريثك رمع نبأ نأك وحاصل جرمها دعنا ألاص لجر كاخان

 هلام نم ءىب هبت دتسشا اذا رمع نبا ناك مفان لاق افلا نينالثب دحاولا ساجلا

. 
 هلأ
0 



 رمع نب هلأدبع ةمجرت ل
 يي ااا اا

 دجسسملا مدحأ مزل ابرق هنم كالذ اوفرع دق هقيقر ناك و ىلاعت هللا ىلإ هب برق“

 كنوحدخي مهنا هباحصأ هل لوقيف هقتعأ ةتسحلا لاحلا كالت ىلع رمع نبأ هآر اذا

 رمح نبأ حدو ةيشءتاذ انتيأر دقلو فان لاق هلانعدأ هالاب انعدخ نم لوقيف

 هنع !اوعزنا لاقف هنع لزن مث ناكمي هخانأ هريسيجعأ انلقلاع هذخأ دقدل بيهم ىلع

 علا لاق ٠ جحلا ريثك ناكو ندبلا ىف هواخدأو هوألجو هورعشأو هلحرو همامز

 ةحازمنم ىنعنع ام براي لعن دق لوقي ةيعكل ىف دجاس وعو رمع نبأ تعمس

 عشا نأاونمآ نيذال نأي ملأ )ةيآآلا هذه أرق اذإ ناكو لاق . كفوخ الإ شب

 هجو نيع ءىش رلا ٠ رمع نبا لاقو . ءاكسبلا هبلغي ىتح ىب ( للرد يرق

 نبا نأ انيورو . نيلسلا نيب ترج ىلا بورحلا يف لئاقي مو. نيل مالكو قلط

 فال مخ ابنم هلع طخ مم مرد فاأ نيثالثو ةسخ ىلع هل أادسبع يئاك ومع

 رمع مهثم مويعأل نيدراسلا ةياحبصلا دحأ وهو موصلا درسي رمع نبا ناكو 'مثرد

 هللا كيع نع لم حج سدبصيف أنور , ةّشأ اعو ورمتنب ةزهوةحلط وبأو هنباو

 الشاف مرحن كنأ ىنغلب تلاقف ربع نبا ىلإ ءامءا ىتتلسرأ لاق ءامدا ىلوم

 توك ذاب امأ رمح نبا لاقذ هلك بجر موصو ناوجرأ الا : ةرثيمو بوثلا ىف زعل

أ رع نا من ةريره وبأ ةتس مهو قلل ينلا نع ةياور ةباحصلا رثك أ
 سن

 ةهجرتىف مهنايب قيس دقو ةعبر هلا ةلدابعلا دحأ وهو ةشئاعو رباجو سابع نءأو

ان ن ع كالام اقلطم كيتا لإ حعصأ ىراخبلالاق. ريبزلا ن للا دبع
 نبا ن ء مق

 ابحصأ اذه ىلعف ( ىعيعأأ روصنم وبأ لاق. ب هلا كيسم دائنالا اذه ىعسإو رمع

 نأ ىلع مهريغو ثيدحلا لهأ عاج هيا ع نا نع عفان نع كلام نع ىعفاشلا

 يف احضاوهت ك ذ فالخ ةلأسلا هذه لصأ فو .. كلام نع ةاورلا لجأ ىهفاشلا

 ىحيصص قانورو ٠ ابحصأ هنأ دانسإ ف مزج ال هنأ راتغأو ثيدحلا مولع لوأ

هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب ماس نء ملفمو يراخيبلا
 معن هيف لاق مَع ىنللا نأ 



 ؟ىمملأ هللا دفيع ةمسصأ نم

 كقذ دعب هللا ديع ناكف ملاس لاق ٠ ليلا نم يلصب ناك ول هللا دبع لجرلا

 ةبيتقنبا لاق ةروهشم ةريثك هلاوحأو ريع نبا ب قانمو .اليلق الإ لبللا نم ماني ال

 تانبو دقاوو لالبو ةزمحو مصاعو هلا دبعو ملاس دالو "هل نم رمع نيالا ناك

 هللادبعناكو.ريبزل انب ةو رعدنع ىرخأو نامع نب ورمع دنع نونم ةدحاو تناك

 .راتلا تخأ ديبع يأت ذب ة ةيفص همأو ةنيدملاب بقع هلو هيبأ ىكو هللا دبع نبأ

 ليقو .ربمثأ ةثالثب ريبرلا نبا لتق دعب نيعبسو ثالث ةنس ةكمب رع نبافوت

 بصحملاب نفدو جحلا دعب ةكمب رمع نبا فوت ٠ ريكب نب ىبح لاقو رهشأ ةتسب

 رك ذ دو ةكم برقب عضوم ةمجعملا ءاخلاب خنو خفب لوقي ساتلا ضعبو لاق

 ردب مو: بلع ىلا 5 ضرع رمع نبا نأ ريسلا باتك لوأ ىف بذهملا بحاص
 ىف تبث اذكه دحأ موي هباوصو حيرص طلغ اذهو ةلس ةرشع عبرأ نا وهو

 ردب تناكو ءاممالاو خيراو لاوىزاغملاو ثيدحلا بتك نم اههريغو نيديحصلا

 ه ةثلاثلاف دحأو ةرحطلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف

 باب رخآ ىف بذبملا ىف روك ذم 4 ىمرضحلاو رع نب هللا دبع ) 0
 نءىور" هلع هللا لوسردبء ىلع داو ىدقاولا لاق ةيمأ ينب فيلح وه ةقرسلا

 دوس الا نيريمع اهلهأ نم هنعىور ٠ صقت لزث :رميقروك ذم باطخلا نب ربع

 - رماخم نس كلامو

 ليو دم وبأ وه رركت م ىماعلا ني ورمع نيهللا دبعإ ©

 لئاو نب صايعلا نيو رمسنن هللا دبع نونلا مضب ريصن وبأ ليقو نمحرلا دبع وبأ

 بالك نب صييصل نب ور ن مهس نب نيعلا حّتفو نيسلأ مضإ ديعس نب مشاه نبأ

 يضر ىاحصلا نيا فاحصلا دباعلا دهازلا ىمهسلا ىثيرقلا بلاغ نب ىؤا نا

 ةنم ةرشع ىدحإ ليقو ةنس ةرشع ىتنثا نسلا ىف هيبأ نيبو هنيب ناك اههنع هَل

 تالسأ مهس نب ديعس نب ةفيدح نب رماع نب جاجا نإ هبنم تنب ةطير همأو ٍْ

 هللا دبع مأو هللا دبع وبأو هللا دبع تيبلا لهأ معن لوقي يلع ىنلا ناكو اولاق

 (ءاسآلا بيذبت ١ جعكم)



 ءاهسالا بيذهت 1

 رثك أ ناكو نآرقال ءالث ةدابعلا ىف ًادبتجم معلا ريثك ناكو هيبأ لبق هلا دبع ملسأ

 ةريره ىلأنع حيحصلا ىف تبث ذيك هلا لوس نع معلاو ثبدحلا اذخأ تلا

7 ٠. 0 
3 

 5 مي هلا ىلا اا لاف أ دحأ «اعاتب لاق
 + ورع ى هّللاذبع مرار #0 اسر ' ل اوسر رع اند مضحمسأ لال ذه بنات

 5-0-0 رولا امال 7 هم ممر هل . رح

 قذتا . ثيدح ةئاعبس فلي هللا لوسر نع هل ىور * بتك أ الو بتكي ناك
 85 نإ رشعل لسمو ةيلاع ىراخبلا 5 رمناو ابنم ع ةعيس لع ملسو ىراخبلا

 ابيا'نودراولأ ناكو رصم ن 05 هنأال لمح ام ةرثك مم هنع ةياورلا تاق اعإو

 .ةهد لك نم نيم سلا دصهقم يو ةنيدملا نطوتسا هياق ةهرث رع ينأ فال اليلق

 قورسمو نمر لأ دبع انيا ديمحو ةملس وبأو ةورعو بيسملا نب ديعس هنع ىور

 لثم فلأ ني ىلا نع تاظفح لاق هنع اولقنو ٠ نيعباتلا راك نم قئالخو

 انك ان'ال حنفي هللا لوسر عم هيلثم نم ىلإ بحأ موبلا هلبعأ ريسخل لاق هناو

 :ايندلا انب تلام مويلا انأو ايندلا انمهم الوةرخآلا انمهم لي هللا لوسر عم

 هللا دبع قوتو . كومريلا مو هنأ ءار هه تناكو ماشلا حف هنبأ عم ديشو

 ليفو ةكعب نيتسو ميس ةنس ليقو رصمب نيتسو سمح ليقو . نيئسو ثالأ ةنس

 نيعيسوشالم ةنس ليقو . نيتسو نام ةنس ليقو .فئاطلاب نيو سن ةنس

 نيتنث هرمع اكو نيتسو سه ةنس نيطسافب فوت لدقو . فيعض وهو
 غ ةلص نيعيسو

 نع هيبأ نعهقادبع نب ريثك دلاو « فوع نورمع نب هللا دبع) "4
 نب ديز نب فوع نب ريع نب هللا دبع وه ديعلا ةالص ىف بذبملا ىف روكذم هدج

 ىدملا وهو ريغصتلاب ةحيلملاّشو ميلا مغ لاقيو ةلسبملا ءاحلابو ملا ركب ةحلم

 هافيعض ريثكو ريثك 4 ا 4ع يور ىف ماحمملا ةانأ ميس

 ىببا ركبو ةمقلع دلاو يف ملا ليبح رش نبا لبقو (لالهنب هلدب) 1

 كد 4
22 

 01 اء اذ
 ( عمدلا نم ضيفت مهنيعأوأ أولوتهيلع ملأ م دجأ هيأ تأق مهلمحتأ كوراام (ذ)

 دعس ئ دهتلاق' رثكأ ميلعاو ة ةّكس أوناك ليق ريسلا باتك لوأق بذبلا ف هذ

 تيك



 ار هللا كيع ةمبأ نم

 «ةديربوأوةمقاعمتبا هنعىور كل ىنلا نع ثيداحأ هل بقع اهب هلو ةرصبلا لزغ

 مساومارحالب ديصلا مب رحت ىف بذهلا ف روك ذم (ةدانقى بأن هللا دبع) 5

 ىتكسلا عون ىف هتمجرت ىف هبسل مات ىتأيس ىناحصلا ىعبر نب ثراملا ةدانق ينأ

 ىراصن الا ى بأ لاقيو مهارا نأ ىنكي اذه هللأ ديعو .ىلاعت هللأ ءام نأ

 دلاخيفأ نب ليعامسا هع ىور» هأبأ عمس ىعباتلا ىئدملا ماللاو نيسلا تعب ىفسلا

 ىف ةئيدملاب ىفوت. هقيثوت ىلع اوقئتاو نيعباتلا نم نورخآو ريثك ىفأ ن ىحيو

 الس رم ديصلا ءازد ىف هني دح بذل بحاص رمذددقو كالاا كيع نب ديلولا ةفالخ

 هفيبأ نع هع لصتم |مهريغو نيحيح صل | ف وهو

 مامالاوه نهرلاو فلسلا بأبىف رستم ف روكذم شريك 0 هللادبعإل او

 ليقو داع وأ ليقو ركب هأ لبقو دم وبأ ليقو دبعم وبأ ةعبسلا ءارقلا دحأ

 ةيقاعنب ورمع ىلوم يكمل ىرادلا مالوم ىنانكلا ريثك نيهللا دبع باصلأ وأ

 :ىناهن رادلا يف ىف ن# هل هال ىرادلا ال ليق امنا هريغو دو اد ىأ نبا لاق“ :يىنانكلا

 1 3 11 دلإ مك : طقر نم منة ةزاع نب بفتح نبأ
 اذه ده و نا رخل وبأ ناك ىر

 سرافءانبأ ند قهاعإو ىرأدلا مي طقر ند وه سنأو دواد يأ نبإ نم طلغ

 ىرادنأو ئرادلاوه رهستلا ْى ىنادلاورنعوبأ لاق .٠ نيمباتلا نم ةين اغلا ةقيطلا نم

 رهبزاا نب هلثإ كعع ريثك نإاعمس .باوصلأا وه ورمعوبأ هلاق ىذلا اذهو راطعلا

 يلا معهطم نإ نمرلا ديع لاهل ابو ةءرخم نب سيق نإ دمو ماوعلا نبا

 نإ دهم لاق .دايع ىأ نإ ليشو حبيب ىأ نياو جيرج نبا هنع ىور.ادهاوعو

 لاقو .ةلاموني رششعو نيتلث ةنس هكمب ىفوت ةحلاص ثيداحأ هلو ةقث ناك دمس

 تمدقدق ودها نع 5 ركل ذخأ و ةئامو٠ نبرعشع ه_ ةكفب ف قوت ىنادلاو ربع وأ

 نمضتإ اتيبو ةفيسلا ءارقلا نمضم اني ىيعفاشلا سرد نب دلع مامالا ةهحرت لل

 ء ةتسلا بهاذملا ةملأ

 ماللا حتنب ةميهو جملالوأ ف بذوملا قروكذم (ةءيه نب هللادبع) 38



 ءامسالا بيم <21

 ةميهل نالف ىف لاقي يتارعالا نبا لاق ةغللا بخت ىف ىرهزالا لاق ءاها رسكو
 ىع ليقو ةلفغ ىأ ةعاملو ةعيهل هيف لجر هريغ لاقو لاق لدكو ةرئق هيف ناك اذإ

 ةميخومالكلا ف قرفتلامرقلا محلا بحاصلاقو نبغي ىتح١ارشلاو ميبلافىناوتلا

 مامالاوه اردو ةعيشنب هالاديعو لوم ةبولقم ملهلا نم ةقدشم ىه ليقو لاك 00 مسأ

 ناكسإو ءاغلا مب ناعرف نإ ةيفع نإ ةميش نب هللأ كيع نحر دبع ولأ عرابلا

 يضاقيرصملا قفاغلا لاقبو مبسفنأ نم ىلودعالا ىرضحلا ةلمهملا نيعاابو ءارلا

 ىو راثيد نب ورعو ردكنلا نباو ريبزلا انأو جرعالاو ءاطع عمسس رصف

 باو ثيالاو ىرو-كاو ىعازوالا هنع ىور نيعبأتلا نم مريغو ىراصنأالا

 لاق. ةمع الا ند قئالخو ىنعقلاو سم نإ ديلولاو ثراحلا لزب زؤر#<و كراملا

 نبات ال اجيدح تددجس لاقو عورلا اندنعو لوصالا ةمرطأ نبأ دنع ىروثلا

 كثيدح ةلايع ةميطدرب نم تهوس ىفأ تددو يده. 3 نجوا دبع لاقو : ةعيط

 ةعيط 3 ل كدمع رايلاو قداصاا هللا ىندح بهو “ لاقو 8 الام م رغ ىلأو

 نبا نيعم نيب لاقو .ايعبأت نيهمسو نينثا ةميط نبأ قل حالص ند ود لاتو

 ةديط ا بنك تقرتحا س رمالملا لع ٠ نش ورع لاقو . تيدا فيعط ةعرط

 لاقو .ككذ دعت بتك ني حصا ىرقلاو كرامملا نياك .ةادلبق هلع بند نعو

 نب ىو دعس نب ثيللا ةفعضو هذعبو قارتحالا لبق فيمص وه نيعم نبا

 ثيدحلا بادصإ ممجأ قبلا لاق :نورخآو دهس اوواسنلاو ىراخبلاو ديهس

 اديمض ناك دعبم نب دع لاتو.هب درع اع  جاجتحالا كرو ةعيط نبأ فوض لع

 م ءارخآ ةئم ممس نم الا نسحأ ةرغأ لوأ ! ق ةنم ممس نمو ريد ثبدح ةدلع 355

 بيطخلا لاق .ةلامو نيم ةنس هيتكو ةميط نبا لزم قرتحا ريكي نب يي ل 00

 2 ا مدسأأا تلك هس او سون در ة1قكي م دنيثأ ةعط نأ مى #يدع
 ةنس نونأعو ىذا اميداقو نينو حمر نإ دقو ىرزوملا ةعيض نلأ نع بتذح

 ةعيط نبا قوت .ُة ةنس نوعستو عبرأ أمهيئاقو نيبو حمر نأأو ثراحلا نب ورمعو

 * ل ههحر نيعسنو عيد ةئس هدلوم ناكو ةئامو نيعسو عبرأ ة ةلس رس



 نان كرابملا نب هللأ دبع ةعجرت

 دبع وبأ ىزورلا مالو» (لظنحلا حضاو نب كرابما نب هللا دبع 54
 هوك ذب ةهحرلالزغتت ىذلا ٠ ءىش * لك ىف هتلالحو هتمامإ لع ممجلا مامالان .معرا

 ىراصت هلا ىبحميو ةورع نب ماشم مدس نيعبأتلا رعبات نه وهو هبح ةر رمل أجرت رثو

 نن ديزي نب نمحرلا ديعو دلاخ ىنأ نبليعامسأو ليوطلا ديهحو ىميتلا ناملسو

 قئالخونيمباتأ|نم مهريغ تاعامجو ةبقع نب يمومونوع نباو شعاللاو رباح

 نورخاورعسمو ناداخلاو ةبعشو كلامو نانايفلامبنم نيعباتلا عابتأ نم مهريغ

 صوحالا وأ وراطعلا دوادو ناملس نب رفعجو ىزوثلا هنع ىور.نورصحتبال

 نسحلا نب دممو ىبلاطلا دوأد وبأو يرازفلا قحسا وبأو ضايع ن ؛ ليضفلاو

 قئالخو قازرلا دبعو بهو نباو يدبم نباو ناطقلا ىو ةفينح يأ أ يحاص

 ةماسا وبأ لاق ةيمز راوخ همأو نادم نم للجرل اكوام اك رت هوبأ ناكو مهريغ

 نع انيور .زاجحلاونمبلاو رصمو تاءاشلا كرابملا نبا نم عال قلطأ تيأرام

 دعن اولاعت اولاقف كرابملا نب باحصأ نم تاءامج عتمجا لاق يسيع نب نسحلا

 ةغالاووحتلاو بد'الاو هقئلاو معلا عمج اولاةةريخلا باوبأ نم كرابلا نبا لاصخ

 يق ةدشلاو ةدايعلاو ليللا مايقو فاصنالاو عرولاو ةحاصقلاو رعشااو دهزااو

 لثشام !ريثك ناكو هباحصا يلع فالخلا ةلقو هينعبال ايف مالكلا !! ةلكو هنأر

 نيتيباا نيذم

 مركو فانعو ءايح اذ ابحاص بحصاف ثبحاص اذاو

 معن لاق معل تلق ”اذاو اال تلق نإالءىثال الئات
0 

 ما و ةيبردلاو هقعلاو ثدذحلا كرام نبأ هه يركسمف نا صايملا لاتو
 نيح ةنييع نب نايفس لاقو.قرغلا دنءةبحلاو ةراجتلاو ءاخسلاو ةءاجشلاو سانلا

 لائو.اعاجش يحس ادهأز اناع ادباعأ أميقف ١ نأك دقأ هلل ةهحر كرامملا نبأ قوت

 نيثدمل ةحذع نسحلا نب راع

 اهلاحو اهرون اهنمراس 5 ةللورم ند هللا كيع راس ذأ



 للا ذيع ةممأ نم ا

 | اهلاله تناو ابيف مها مهف « ةدابلكنم رابحألا ركذ اذا

 .يذلا ءىشلا هدنع بيصي كرابلا نبا لثم تيأرام ناملس زب رمتعملا لاقو

 جييسأ نآكو كرابملا نبأ ىثدح ىدبم نب نمح أ دنع لاقو.دحأ دنع باصيال

 صانلا نإ لاقف كتوفلاخي ساتلا نإ هل ليقف ىروألا نم لضفأ وهو لاق هدحو

 دامو كالامو ىروثلا ةغيرأ ةم'الا اضيأ لاقوكرابلا نا لثم تيأرام اوبرجي م

 لوبا تيأر وأ ىالكسلا نامع ينال ىعازوأالا لاقو . كرابملا ناو ديز نبا

 لاقو نيماسملا ماما كرابملا نيا ىرازذلا قحسا و بأ لاو . كنيع ترقل كرابملا

 لاقو . سانلا ىف نينءؤملا ريمأك ثيدحلا بادصأ ىف كرابللا نا ةءاسأ وبأ

 رصمو نونا يلإ لحر هن“ معا ب اطأ كرايملا نبا نمز ف نكي ل لينح نب دم

 راغصلا نع بتك كلذ لهأو للا ةاور نم ناكو ةفوكلاو ةرمعبلاو ماشلاو

 نب نمحرلا دبع لاقو . اظفاح ثيدح بحاص ناك ايظع ارمأ عمجو رابكلاو

 ماع حيو لاقف نايفس انعمسف انثدح قرشلل ملاع اي كرابملا نبال انلق ليج ىنأ

 ظنت كرابلا نإ ىن أن انك برح نب بيعش لاقوءاهذيب امو برغملاو قرشلا

 مدق امل لاق مماقلا ن رثبع نع انيودو ٠ ءىشب هيلع قلعتي نأ ميطتسن اف هنع

 0 رف مصق نم هل دلو مأ تفرشأ ةقرلاب ديشرلا نور راهو كراشذا أ

 نانا رخ نم ماع اولاق اذهورم تااقف سانلا لنج و تمطقت دق لاعنلاو تمئئرا

 سانلا مجم ال ىذلا نوراه كالم ال كلما ساو اذه تلاتف كرايملا نبا هل لاقي

 وهو هب ىدتقي اماما كرابملا نبا ناك ملاس نب دوسأ لاقو.بشاخلاو طوسلاب الإ

 ةياورىورو علا كرايم نبابلط دعسنيدمش لاقو . ةئسلا ىف سانلا تبثأ نم

 ثحلاودهزلا ىف رعشلا لاقو هفوتصو معلا باوبأ ىف ةريثك ايتك فنصو ةريثك
 هوا دام ميم ىفوت .ثيدحلا ريثك ةدح امومأم ةقثث ناكو اريثك ادلع عمسو داهجلا ىلع

 لاق.ةن - نيتسو ثالث نبأ وهو ةلامو نيناعو ىذ -ِ ةنس وْرْْلأ نم اف سعنم

 ىلع ةفورعم ةئيدم تيه تاق . ةروك ذملا ةنسلا نم ناضمر يف فو: ىراخبلا



 بسسس سس _ ل بتبب-_- ك1 ءاممالا بيدذهت

 نإ نيسحاو ريعم كرابلا نإا نع ُثدح بيطخلا لاق . راب الاقوف تارثلا

 « ةنس نوثالثو ةثام ليقو .ةلس نوثالثو ناتاثاو ةثاماهيتافو نيبو دوأد

 يندملا ى مءماطا دوغ وأ يلاط ىنأ 0 «ليقعن دهن هللا ديعإ# لا

 ىضرذوعم تنب مييبرلاو | اسنأو أرباجو ر ع نأ عمم رصتخلا ف رركت ىعباتلا

 3 هللا نب دومو بويسملا نديعس منن نيعبأ اناا راكان م تاعامع ميسو مهل :ء لل

 دمجو كيرش هنع ىود .نورخأو راسب ن٠ ءاطعو هس وأ و نيسحلا نب ىلعو

 نب دوعأ ناك مك املا لاق . مهريغو 2 لا م قئالخو نانايفسلاو نالحع نبأ
 ريثك ناك دعس نب دقت لاقو معدنع نيتملا» سيا و هئيدح ناجم قاحسإو لينح
 ماحوأو نيعم ناو ةئيبع نبا هفمضو هندي جتسمال ثيدحطلا ركنم ناكو معلا
 ٌقاحساو لينح نب دوحأ ناك هعماج سس مضاأوم م_ىذمرنلا لاقو ٠ ةعرز وأو

 سمه ةنس ىقوت . ثيدخْلا براقم وه ىراخبلا لاقو هثيد < نوجنح يىديلاو
 « ةلامو نيعبرأو

 ىلدملا ىمشاهلا يشي رقلا مئاهوأ ب يلاطىأ نب لعن عدن ناد ءإ] ١"
 نب ملاع هنع ىور ةيننملا نب دم هابأ عم ةدئلل 11 ماكن ىف رصتلا ىف روكذم

 مع بحاص قنا ناك دعس نبا لا اف .معربغو ىرهزاور راني ن ورمعو دعملا ىأ

 ةميماب فوت لسمو ىراخيلا هل ىور 038 ول : لع اوقفتاو ثدحلا لب 5 ةياودو

 ليقو ,نيسستو مسا ةئاس ةنيدملا ىلإ قشسمد نم اعجأر ماشلاب ءاقليلا ضرأ نم

 « هللا هر نيمسو ناع ةمس

 حج نب دعس نب ناذوأ نب بهو نب ةدانح نإ زي ريغ نب

 مب أَلا يل ,ا حج ىو قل يلاغ نا ىو نب 2 نب صيعه نب ورم نبأ

 كوصسص اأو تيماصلا نب ةدابع مه سدقألأ تدب نكسو ماشلالزن زرع هم!

 ىدعسلا 3 ُللادبعو ةروذ# ايأوديبع نب ةلاضفو نايس ىفأ ن هن ةيواعمو ىردخلأ

 نابحنب ىحي نب دمتو ةبالق وأ هلعىئوز ٠ . ةباحصلان م مجريغو سوأ ن ب صوأو



 دوعسم نيب هللا دبع ةمجرت رار

 لاق .هلضفو هتلالجو هتماماو هقيثوت ىلع اومهأو نيعباتلا نم نورخآو ىرهزلاو

 ةمأ لضبل نكب مل ىلاعت هللا ناف زيريحمننا لثعدنةيلف ايدتقم ناك نم ىعازوالا

 انامأ زير يمي نبأ ءاق دعأ ثنك نأ هللاو ةويح نب ءاجر لاقو زب ري# نبألثم اييف

 زيريحتنب ىفوتةرمض نع ىراخبلا لاق لسمو ىراخبلا هل ىورو .ضرالا لهأل

 ه مهنعهللا ىضرزي زهلادبع نب رمعةفالخيف ىفوتليقو كللا دبع نب ديلولا ةفالخ ىف

 نم رلادبع وبأ وه.رزكتم ةنعهقاىضر يناحصلا(دومسم ني هللا ديعإل م١

 راق نب حمس نب بيبح ن نبأ ءاقلاو ةمجدعملا نيغلاب لفاغ نب دوعسم نب هللا دبع

 ثراحلا نب لهاك نب ءاهاوةلمهملاداصلاب ةلهاص نب موزخم نب ءارلا فيفختو ءافلاب

 فيلح ىلذملا رازث نب رسضم نب سايلا نب ةكردم نب ليذه نب دعس نب م نبأ

 تاس أاضبأ لبذه نم ءاوس نب دودبع تنب دبع مأ همأو وكلا ةرهز ىنب

 ربع لبقدبز نب ديعس ٍاسأ نيحاعدق هللا ديعإسأ ةياحص نب يناحص وهف ترجاهو
 ان ريغ سم ضرالا ىلعام ةّتس صداس ىنتيأر دقل لاق هنع ءاج نامزب باطخلا نبا

 هللا لوسر عم دهشو ةنيدملا يلا م ةثيملا ىلا رجاهو .هدانساب يلاريطلا هاور

 رهو كومرللا دهشو دماشلا رئاسو ناوضرااةعيبو قدنالاو! ادحأو أردب يع

 لمن يحاص وهو ةنملاب 0 هللا لوسرهادهشو رذب موبلعج ىأ ىلع زهجا ىذلا

 هعارذ يف دوعسم نباابلعج سلج واهملخ اذانماقاذااهاباهسبلي ناك ضع 7 "هلال وسر

 هنع ملسم حيحص ىف تبو .هل ةمدخلاو يكلم ع هللا لوسر ىلع ج ولولا ريثك ناكو

 ىتح ىداوس عمستو باجحلا مفرت نأ ىلع كنذآ كتي نا لوسر ىل لاق لاق

 ,لعتلاوكاوسلاوداوسلا بحاصب فرعي ناكو رارسلا نيسلارسكب داوسلاو كاهنأ

 ملسمو ىراخبلا قنا اًئيدح نوعب رأو ةيناعو ةئاعاع لم 0 هللا ل لوسر نع هل ىور

 نيثالثو ةسمق لسمو نب رشعو دحأب ىراخلا درفتأو نيتسو ةعبرأ ل أبنم

 راجو سأو ىرعشالا يسو* واو رعب زا نءاو صايع ناو رمع نبا هنع ىور

 ةباحصلانممهريغو ةريرهوأو ثيرح نب ورمعو نيصحلا نب نارمعو ديعسواو



 58 هللا دبع همسأ نم

 هنأ ىلع اوقن هئاو ةنيدلا ىلا داع ليقو نيثالثو ثالث ةنس ليقو نيثالثو نيت

 ملا لإ 0 1 2 هد
 لبق عيقيلاب نف وثاع هليدنأب قون ا 2 70 3 ع كما

 مهماداس وةباحصلار رايك ن ع ناك و رسماي و راع ليقو رييزأا لبق 5 هيلع يلهو

 عابتالا باحصاو قلخلا باحصأو ىوتفلاو هقفلاو نآرقلا ىف مهيمدقمو ميئابقر

 نمىخأو انأ تمدق لاق ىسوم ىلا نع ملسمو ىراخبلا ىحيحص ىف تبث.لعلا ىف

 ىرثا تلا لوسر تدب لهأ نمالا همأو دوعسم نا ىرنال انيح انثكش نولا

 ىراخبلاحيحص قو.هل هموزاو ع تبع هللا لوسر ىلع همألوخدو هلوخد ةرثك نع

 ىدملاولدلاوتمسلابي رقلجرب ان ريخأ ةفيذمل اناقلاق دبز نب نمحرلا دبع نع

 لوسرب ايدهو الدو امس برقأ ادحأ منام لاقف هنع ذخأت تل هللا لوسر نم

 دبع مأ نبا نا يلم دم باحصأ نم نوظونحملا لع دقلو دبع مأ أ نبا نم هَل

 ع هللا لوسر ينلع لاق دوهسم نبانع نيحيحصلا فو ةليسو هللا ىلا مهمرقا

 انيب لاق هنع نيحيحمملا يفو.نآرقلا نم ةروسبلا ىنملعي اك هيفك نيب نك دش ديثقلا

 هود ةقلفو لبجلا ءارو ةقلق نيتقلف رمقلا قلفنا ذا ىنع بي هللا لوسر عم نحت

 ع هللا لوصر ىل لاق هنع نيحيجصلا فو . اودهشا ضع يع هللا ٠ لوسرانل لاقف

 هعمسانأ بح أ يتإ لاق لزنأ كيلعو كيلع أرئأ هللا لوسراي تاقف نآر قا ىلع أرقا

 لكنم انئجاذإ ف يكف) ةي الأ هذهىلإ تئج ىتح ءاسنلا ةروس هيلعتأ رقق ىريغنم

 ناقرفتءانيعاذاف هيلا ثفتل ننال! كبسح لاق ( اديبش ءالؤه لع كبانشج و ديبشب ةمأ

 هللا دبع صاعلا نب أىنمي ور.عنب هللا دبع دنع" ذلاق قو رسم نع نيحيحصلا فو

 نآرفلا اون لوقي 0 هللا لوسر ثعمس هيحأ لازأ ال لاقف دومسم نبا

 ةياود فو . بمك نب ىبأو ذاعمو ةفيذح يبأىلوم ملاسو هللا ديع نم ةعبرأ نم

 ىذلاو لاق دوعسم نبأ هعاايم معو ممجيم قو.مهنع ع هطأ | ىمر ذاصم لع ىبأ مدقت
 انام 1 0

 تلي ايفرعأ انأالا بآن نءامو تلون شيحرمأ ال اةروص هلأ باتك نوام هريغملا اِل

 ( ءامسألا بيذهتا١ جس هال م)



 5 ديع ةمصأ نم اال

 نيجيحصلاريغ فو.هيل! تبكرل لبالاهفلبت ىن :م هللا باتكي لعأ وه ًادحأ للعأ واو

 ع هثوبو 4 كي مأ أ نا دبعب اوكسع 0 سا لوسر لاق لاق ةفيذح نع
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 1 ةيع 8 ءلآ
 هع هللا ىف باطخلا 5.

 ريع 35505 يحز 0
 يوهَللا لوسر باحصأ نم هابجعنلا نم اههو ًاريزوو ايلعم دوعسم نب هللا دبعو
 رمع هيف لاقو , ىسفن ىلع هللا دعب ترا دقو امهم اودتقاف ردب لهأ ن همو

 ىتحلحالا ىودك ىود هل عمسيف ماق نويعلا تأده اذإ ناكو املع ءيلم فينك

 ةبيط وأ لاقو.هلثم هدب كرتا٠ دوعسم نبا ىفوت نيح ءادردلا وبأ لاقؤ.حبصي
 لاق ىهتدت اف لاق ىفونذ لاقت ىدشنام لاقف ناهع هداعف دوعس» نبأ ضرم

 ءاطعب كلرمآ الأ لاق ىنضرمأ..بيبطلا لاق بيبطب كن ره الأ لاق ىبر ةمحر
 نأ نهترمأ ىنارقفلا فأن ىلع ىتذتا لاق كتانبا نوكي لاق هيف يل ةجاحال لاق

 أرق نم » لوقي يلي هللا لوسر تعمس ىنإ ةعقاولا ةروس ةلب لك ف نأرقي.
 نمحرا دبع نينب ةثالث دوعسم نبال ناكو «اديأ ةقافدبصصت مل ةليا لك ةعقاولا ةروش

 اوقئتاوهتينك همسا ل يقو رماع ٌةديبع ىأ مساو ةديبع وبأو ةبتعو ىتكي ناك هبو

 نمر لا دبعامأ و ةعطقنم اهاكو ةريثك هنع 0 ورو هانأ مدس م ةديبعابأ كأيلع

 هوعس نأ يفوت لياح نب دمحأ لاقو هابأ موسع نورثك هاو ىبيدملا نب ىلع لاقف

 3 معأ هّللاو هابأ عدس مل نيعم نب يحي لاقو ٠ نينس تسمم ن محلا دبع هنبالو

 ىباحصلا ةددشللا ءافلاو ةمجعلا نيغلاحتفو ميلا - 1 (لئتغمنبشادبع) رك

 دايز وبأو نما ديع وبأ ليقو ديعس وأ وه بذيملا ف ررك هنع هللا ىذر

 ةعيبر نب م دسأ نب فيفع نب م6 ديع نبا ليقو منغ دبع نب لفغم نب هللادبع

 نامع نب ادع نب دعس نب ديؤذ لبقو بيؤذ نب ةيلعل نب ىدع للقو أدع نا
 ىرصبلا ىندلا ىنزلا رازن نب رضم نب سايلا نب ةخماط نب دأ نب ورمع نبأ

 لوف ةربو نإ بط تنب ةنيزم ىعو اهلا اوبسأ ورمع نب نامع 5 ةأرمأ ة همر

 مفر نمل ىنا لاقو ناوضرلا ةمب لهأ نف هللا دبع نكو نوينز» مه لاقي ناهع
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 ىتباو ةرصبلا ىلإ لوح مت ةنيدملا نكس هنتي هللا لوسر نع ةرجشلا ناصغأ
 ىلع الو ) يلاعت هلوق مهيف لزن نيذألا نيئاكبلا دحأ ناو حبلا برق رق ارادام
 هيث ممل ذل

0 
 ءإ
 ىلع

2 
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 نم ضيقت مهنيعأو أولوت هيلع ملحم دج يلق يهل 5 2 00 أم لم :ة 2! ه ةلع لع 201 1 95
 باطخملا نب رمش مهثعب نيذلا ةرشعلادحأ ن 1ناكو )ن وقفا ام اوديألا 00 زح عمدلا

 3 ام 2: 1 8

 نيحرتسا ةنبدم لخد نم لوأ وهو سانلا نوبقفي ةرسصبلا ىلإ هنع هللا يضر
 ىراخبلا قفتا اًيدح نومبرأو ةنالث ع كن نال وسر ع هلىور.نوماسلا اهستف

 تاعامج هنع ىور . رخآب ملسهو ثيدحي ىراخبلا درفثأو ةعبرأ ىلع اهنم لسمو

 نورخآو هللادبع انب اديزيو فرطمو ةيلاعلاوبأو ىرصبلا نسما مهنم نيعباتلا نم

 ىهلسالا ةزرب وبأ هيلع ىلصو نيسمخو عسن ةنس ليقو نيتس ةنس ةرصبلاب فوتو
 همحتسيف ؟دحأ ناوبي ال ةباطتسالا باب ىف بذبملا ىف هل ىور.كلذي هتيصوأ

 هأور ءاشع برغلا ةيمسأ نع ىف ملنلا ىف ةالفلا تقاوم ىفو:.نسح ثيدح وهو

 انهي حيحص وهو لبالا ناطعا ىف ةالصلا نع ىهنلا ندبلا ةرابط ىو.ىراخبلا

 موي محش بارج ىله ثيدح ريسلا باتك ىفو انيعض ائيدح تاولا ءايحا فو
 0 لسمو ىراخبلا هآور ربيخ

 لختلا ةقدص لوأ ىف رصتخلا ىف روك ذم 4 مفان نب هللا دبع) 8
 هالوم يموزلا ىشيرقلا ىلدملا عئاصلا عفان نب هللا دبع دم وبأ وه بنعلاو
 ىور .٠ مهريغو ةورع نإ ماشعو سبق نب دوادو بيؤذ ىأ نباواكلام عمش

 نب دمحأ لاق ءمهريغو ىلهذلا ىبم نب دو محد نب دمحم نب نما دبع هنع

 ل و ةئيدملا لهأ ىت حي ناك كالام ىأر بحاص ناكو ثيدح بحاص نكي ل لبنح

 نيعم نب يك لاقو ركنبو ٠ , هظفح فرعي ىراخلا لاقو :كاذب ثيدحلا 1 فكي

 ! ْغ كالأم ىنيغ يور . ىذغ + نبأ لائو ٠ ةقث وه

 فوت ادحأ هيلع مدقي ال ناآكو اديدش اموزأ سأ نإ كللام مر دق ناك دعس نبأ
9 



 ءايسالا بيدهم اذني

 8ع نيتلامو تع ةنس ناضمر ره ىف ةنيدملاب

 نامغلا باب ىف بذهملا ف روك ذم 4 رفاكلا ةحاونلا نب هللا دبع )ل مم

 مك ذدقو ح رثلا نم ةرثكشلا ةحاوتلاو .رافك ل!لوسر انهم ال لأسم ىف رسلا ىفو
 لي ام ن7 اال الخ 0 نإ اي لاا يصر ليلا نإ 2 سس ني راسا ار

 هرفك ىلع ةحاونلا نب هللا دبع لتق دوم نبا نأ ريسلاو نامغلا ىف بذهما ىف

 « ًارفاك هلتقف يأت هلثق لبق هباتتساو هتدرو

 # مادلا دبعو ريخ دعو ديلا دبعو قحلا ديع باب »

 نري ىقملا دبع دم وبأ بيطخلا هيقثلا ظناحلا مامالا وه تارانكسلا باتك

 26 )يلييشالا ى ىدز الا ميهاربا نب ديعس نب نيسحلا نب هللا دبع نب نمر دبع

 يف هياع هبنو ىليشالا هلوق دعب انيدب ١ ١ ىتلا خنلا ضعب يف دجو ()

 قحلا دبع دق وبا هلوق الا قحلا دع ةجرت يف فاؤملا طخبب دجوي مل هنأ اهشماه

 ةدئافلل اعامتاو . ةمحوتلا ميل لضاف لجر طخ نم اهلعل اهرخآ] ىلا ةمحرتلاو يسح

 لامعلاو ]إو :رفلاو ثيد] يف رك ذ ام ريغ ةريثكا فيئاست هلو . لاق .٠ ابصن ابق

 نم ىلا حالا ىف طسوألا هياتيك اهنم هريغو دهزلا ق و نسحلا مسظنلاو باسأ الاو

 تالي ىركلا ث : .دح ا ءاكحاب اضيا بلل وهو مسو ةيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ثيدح

 ادلب نيرصع وح يف ريكلا عماخلا باتكلاو حبحصلا يف ىرغدلا ماكحالا هرصتخمو

 كورتملا يهاولا الا سو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلع ىلا ثيدح نم هيلا عقو ام هيف عج

 باكو تادلجت تسوحنيف اهللع نيبو ةلسملا ثيداحالا نم هيلا عقو ام هيف عم باكو

 ماسيقو دحبتلا باثك و. سو هيلع ىلاعت هللا ىلع ىتطصملا ثيدح نم ىنمتسملا

 قئاقرلايف باتكو ديلولا نيقلت باتكو توملا ركذو ةبقاعلا باتنكو ةبوتلا باتكو.ليالا

 ةباحصلا باسنا ةفرعم يق راونالا سابتقإ باتك هيف رصتخإ باتك و هفيلأت يف املخدا

 نم ثيدملاو نآرقلا يف درو امهيف حرش باتكو ىاتشرلا دهم فرأت راثآآلا ةاورو

 باتك وهو ىورطأ ةديبع ىبأل ثيدحلاو نآرقلا ىيرغ باتك هب يهاض ةغللا بيرغ

 عا هللأو هأ سل



 ناو نمحرلا ديع ةيضأ نم

 0 0 - 3 9 5-5 و الإ مير رهش ىف هدلوم
 <« ةئايممحو نيناكو نيثلتا ةلسارخ ال

 هباوصو ةناضأا لوأ ىف بذهملا ىف روك ذم 4 ةهاس نب ديلا دبع 7

 هناي قبسدقو هدج يلإ هبسن بذبملا ىف ىذلا اذهو ةماس نب ديزبنب ديلا دبع

 ه ىراصنأ وهوةداس ةحرت ىف

 ةراع وبأ وكلا ميملا ناكساب 4 ىنادمملا ديزب نب ريخ دبعإل
 ةنس نورشعو ةئام لع ىتأ ريخ دبع لاق .هري لو يلم ىنلا نمذ كردأ ىعباتلا
 أوهمتجاف ريخ ىلإ سانلا وعدي ع الع يالوسر باتك انءاجل نعلا دالبب انكو
 هلل ىمر ىلع باحصأ راك نم ريخ دبع ناكو انملسأو اوملساق ماو ريد ف

 م ةفوكلا نكس هقيثوت ىلع أوقفتاو هلع

 (1) ةقباسلا باب طسو ىف بذبملا قروك ذم (رانيد نب مئادلا دبع] 58

 ةرمطأ جمس ىذاو هنع هللا يفر ىلادصلا 4ىؤبأ نا نهحرلا ديعإل 0 5

 نكس ترا ال ديع نب 0 ىلوم ىعازخ وهو ىأزلا حتنو ةدح وأأ ناكسإو

 نب ىبأو رع نع هتااور رثكأو ناسار 5 ىلع هنع هلا ىصر 95 هلممتساو ةفوكلا

 هلأ هعفر امم بأ نب نمر رلا دبع باطلا نب رمع لاق ٠ اهنع هللا يد بك
0 1 

 شادن ,ءوديعسهأنإ ؛!هئعىور» اًديدح رشع انا 6 هّللالوسرزع هل ىور. ْن : أرق

 3 ثراحلا دع قب مان نأ لأ و ند رماع نع ملم حيحص ىف تب ٠ .اهريغو

 أ ع تايعتسا نم لاق كس هلمعتس رمك نك و نافسمب رم

 يلوم مسويلع تفاختساف لاق انيلاوم نم ىلوم لاق ىزا نبا نمو لاق ىزا نبأ

 هيض ميال 7 رب ع نس 1 6-0 عيبننأ امأ ريعلاق لاق ضئ ا رغلابلاعهتاوىلاعت هللا ب اتكل ءيراق هنا لاق
 ها هيلع هني لو دحاو رطس ردق خستلا ضعب يف ضايبانه )١(
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 ىف رصتحملا ىف روك 1 .هنعشا ىضر قاحصلا (رهزأ نيزحرا دبع ”ع؟

 دبع نب فوع نب رهزأ نب نمحرلا دبع ريبج وبأ وه را براش دح باب لوأ

 يخأ نبا وه ىرهزلا ىثيرقلا بالكص نب ةرهز نب ثراحلا دبع نب فوع
 نبا هلمج نم طاغ دقو رعاا دبع نبا لاق.حيحصلا وه اذه فوع نإ نمحرلا دبع

 نبا لاق .فوع نب نه رلاديعوعنءاوهوف وعدبعنب رهزأ هد'م نيا لاقو.همع

 نمحرلا دبع مع نبا نوكيف فوع دبع نب رهزأ نب ندحرلا دبع ةربجلا ىف مزح
 رخلا براش ثردح ىور انينح يملي ىنلا مم كه فروع ديع نب فوع نبا

 ةرحلا لبق فو .مهريغو بيرك و مهأربأ نب دمتو ةهاس وبأ هنع ىور .هريغو

 <« نيتسو ثالث ةنس ةتيدملاب ةرحلا تناكو

 وه طئاخلا رك عيب بابيف رصتخملاف روكذم (رشب نب نمحرلا دبعإ) "ام
 ىروباستلا ىدبعلاذأربمنب بملح نإ 5 .٠ رشي نب نحنا ديع رع وبأ

 ه« نيدسو نيل ةئس ليقو نيتئامو نيس ةنس قوت مارب م 3 نبأ

 رصتخلا ق روك ذم اهنع هللأ ىهر ؛قيدصلا ركب ىأ نب نمحرلا دبع )ب 5غ

 نب هللا دبع ركب ىنأن ب نمحرلا دبع دوب أ ليقو . نامعوبأ لبقر لا دبعوي أ وهبذبم لاو

 ربا قاحصلا نبا ىفاحصلا ىندلا كنا ىميتلا ىثيرقلا اعنع هللا ىضر نامع

 .اهبيضوايحتف ريلاديع نبا يحو .روهشملا لع ءارلا مصل نامور مأ همأ.قاحصلا

 نيملسم رود ةعب رأ ملت الو العلا لاق 2 قوتو ةئيدملا نمحرلأ ذيع نكس

 هنباو ةفاحق وبأ الا هوبحصو تلي ىنلا اوكردأ ضعب نم مهضعب نيدللاوثم

 نمح رلا دبع ناكو .قيتعوبأ نم راادبع نب دهم هزنباو نم رلا دبع هنباو ركب وبأ
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 نسحو ةيبيدحلا ةئده ىف لسأو رانكلا مم ادحاو اردب دبشو اهب وب ال ةشئاع اخأ
 ناك ليقو نمحرلا دبع بلكي هللا لوسر هامسف ةبعكلا دبع همسا ناكو همالسأ
 نم ةعبس لتقف دلاخ عم ةماهلا دهشو ىهرلا نسح اعاجش ناكو ىزملا دبع ةمصأ
 ّح ناكو هلئةف هرحنف مهسب هامر ليفطلانب ةماعأأ م لئاق وهو رافكلا راك
 نمحرلا ديع ناك راكب نب رييزلا لاق .نوماملا لخد هلتق الف نصحلا ىفةماث ىف
 ىراخبلا فنا ثيداحأ ةيناك كك هللا لودر نع هل ىورترأ 35 ىنأ دلو نسأ

 س وأ نب ورعو ىفاقلا حيرشو ىدهناا نامعوبأ هنع ىور.اهنم ةثالث لع لسمو
 ثنب ةصنح هتنبو نارهم نب نوديمو ةكيلم ىفأ نبأو دمت نب مساقلا هيخا نياو
 ةرشع ون ليقو لايمأ ةتس ةكم نيبو هنيب لبج شيحلاب فوت. مثريغو نمح را دبع
 نيسحو سه ليقو نيسخحو ثالث ةنس ةكم ىلا لاجرلا باقر ىلع لمح م ” لايمأ

. 
 ةيواعم نإ كبره ةعيبلأ ىلأ الو أ هئافو كناكو لو الإ يح هلاو

 هم ليقو ا تدم اكد

 ه هع ثا ىضر ىاين دب ىبد عيا ةوامدرأ هوفطمتسإل مرد فلا ةثامع هيلاأ ومعل

 وه فكل | حسم ىف رعت هلأ فق رو ذمةرك 1 ىلأ ن نإ 8 نمحرلا ديع) 5م

 وهو ىعباتلا ىرصبلايف نع ثراحلا نب عميقن 577 ىلا ن 2 نما ديع ورم م وبأ

 نب ورمعنبأو بلاط ينأ نب ىلعو هأبأ مهم ةرصنااب مالسالا ىق دلو دولوم لوأ

 دلاخو ةداتقو ديز نب ىلعو ريمع نب اللا دبعو نيريس نبا هع ىور.ىصاعلا

 ءلسو يراخبلا هل ىور هقيثوت ىلع اودفتاو مهريغ قئالخو ءاذملا

 للحلاءطوىةعجرلا رخاوأ فبذولا ف روك ذم ريبزانب نمحرلا دبع 5
 يقهنايب قبس دقو ىدوريلا اطاب نب ريب زئاوهو فالح الب ءابلا رسك و ىازاا جتني ريب زلأو
 مرادي ع وه ىلظ رقلاةعاقرتأ رما جوز يذلا نح رادبعنأ روبثلا ود اذههتمرت
 رهو يأ وم :منبالاقو. .هريغو رملادبع ني أه رك ذ اذك وىدوويلا أطاب نب ريب زلأ نبأ

 نب ورمع نب فوع نب كالام نب ديز نب ةيمأ ىب ديز نب ريبزاا نب نمحرلا دبع
 مه صو هلا نب كلام نب فوع



 ءايسالا بيق 5

 ربصأ نإ دو دبع نب سمشدبع نب سدق نب 4ةعمز نب نمحراادبع) “عا

 ةديلو نباوهو ىرماعلا ىشرقلا بلاغ نب ىؤأ نب رماع نب لسح نب كلام نبا

 لوسرىهقف تقلا موي ةعمز نب دبعو صاقو ينأ نب دعس هيف مهتخا ىذلا ةءمز

 زايزلاو بمصم نوباسنلا عججاو .رجملا رهامالو شارف# دلولا نأ هيف لتي ىلا

 .ةدوس وخأ وهو هيب ال تناك ةيناع همأو اولاق هان رك ذام ىلع مهريغو ىودملاو

 ,ربلا دبع نب أ لقت هلك اذه ةنيدملاب نمحرلا دبع دلو . يطع ىنلا جوز ةعمز تنب

 «لعأ هللاو نالطبلارهاظالطاب مالك هيسن ىف ىناببصالا ميعنوباو هدنم نبا رك ذو

 ىخا نبا ىودعلا يثرقلا باطخلا نب ديز نب 4 نمحرلا دبع) 58

 هعأر عسمو ع هللا لوسر هكتح قأحص وهو هلع هلا ىفر باطخلا نب رمع

 «مبعأ ولاجرلالوطأ نم ناكو الوام مهقانالا طق موق مم ىؤر اف ةكربلاب هل اعدو

 .ةنطاق هتلب رمع همع هحوزو ديز هيبأب اهيبش ناكو نينس تس هلو 0 ىناا فوت

 + لا ديع هل تدلوف

 قبذبملا ىف روك ذم ىردخلا ديعس ىبأ نب ( نمرلا دبع) "غب

 نب كآلامزب دعس نب نمحرلا دبع رفمج وبأ ليقو دمت وبأ ليقو صفح وبأ وه

 نإ هيأ ةجرت فهن مأع قتايسو ىندملا ىردخلا ىبح رزخلا ىراضنالا نانس

 راسي نب ءاطع هنع ىور. ديم ىباو هيبأ نع ىور. ىغبات وهو ىلامت هللا ءاش

 كليرشو ليهسو نمحرلا كدسع نب ديعس هشاو ميلس نإ ورهعو لسا نب ديرو

 » ةنامو هرسَع ىّتلث ةئس قو" ف رهو

 بهما نم نيعاةرافك ف روك دم اصملا 4ةرمس نب نمرلا دبعإ و .

 .٠ . 3 00ج خم جلا
 دبع كيس وبأ وغ هريغو دمع نب سم# كبع نب بيبح نب ةرمس نب نهرلا

 ناو ىراخبلاو نيعم نباو ديبع وبأو ىلكسلا نباهبست !ذكه ىصق نب فانم

 هينسأ ف راكب نب رييزأااو يهعم دازو نورخاو يركسملا ده وبأو ماح ىلأ

 ركاسعنب | مساقلاوب أ ظناحلا لاق.ةعير دازف سمش دبع نب ةعيبر ن' بيمحالاتف



 ؟ كوه نم رلا ديع ةيمأ نم

 حتا موي لسأ ىرصيلا 5 قمل ىمشبع يىشنرق 0 وهو لوألا جيس قشمدلا

 1 تالوسرءايمفلالك كيع ليقو ةبعكلا ديع ةيبمأ ناك ف 0 ينل أ بحصو

 لباكو نأةسجحس حتوو ناوع نمر ق ناسأ رخ ازغو ةرصيلا نكس. نمر كيع

 رشع ةعبرأ ع هللأ لوسر نعل ىور .نيثالثو ثالث هي ناةسجس حقو

 بيلا نباو شايع نبأ ةدع ىرر.نيميدح ممدرفتأو ثيدح ع اقفتا اًندح

 نيسوحو ىدحاةاس ليقو نيس ةنسفو:.نورخأو ني ريسنباو يرصبلانسحلاو

 هللأ 01 .٠ ٠ 000 ن5 0

 هيلع هللا لوسر باحصأ نم ورعب نذد نم لوأ هناو ورع ىفوت ليقو.ةرصيلاب

 ق؛رطلا سنك وةاحسم ا ذخأو اسارب سبا رطملاعقواذافامضا وتءناك ولوالاميحصلاو

 ةماسقااتءرش هيفورييخم لوتقملا هللا دبع وخأ(لبس نب نمر لا دبع) "9

 هللا دبع هيخأ ةمجرتىف هبسن مام قيس دقو ةماسقاا ف بذهلاو رصتخما ىف روكذم

 ايهدعب امو قدن او ادحأ نمح رآأ ديع كيش ناي راب ما ناياد د اهو ليس نبا

 وعلا دبع نبا لاق لرش هدوهش 8 فاتخاو لع 0 ثا لودر مم دهاشملا نم

 « ناوزغ نب ةيثع توم دعب ةرصيلا لع باطخلا ني رمع لمعتساو اهديش

 ةحلارغأ ناحصلا ىرعزا ىثب رقلانامعنب (هَللاديبعنب نمحر ااذبعإ 5 ؟ 0و4

 «نيثالثو ثس ةئس ىلوأالا ىداج ىف لجلاءوي ةحاطدوخأو وهتك هللا ديبعورب|

 وضع لعةالصلا ف بذل ف روكذ مديسأ نب «باتعنبنمحرلا دبعإلا عا

 سمش كبع نب ةيمأ نب صيعلا ىلأ نب ديسأ نب بانع نب نم>رلا دبع وهثيملا

 ىبأ تذب ةيريوج همأو ةناحصلا ىف ىناهبصالا ىسوم وبأ هركذ يومالا ىشيرفلا

 ةعثو ىف ةكلاع مم نمحرلادبع ناكو اهبطخ هنع هللا ىضر ىلع ناك ىتلا لوج

 شرا بوسعي نمحرلادوعل ىلاقي ناك فراعملا ىف ةبيتق نبا لاق.كلانه لتقف للا

 لبا ةعقؤ نم رئاط ابامتحاهدي نأ ىلعاوقفتاواه ريمُأ وهولحنلا بوسعي ءوهبش

 اقع انستيق نبأ لاقاهوتفدو اييلع اولصق هما اهوفرعف زاجحلاب اهاقلاف

 بذا ىف لاقو ةنيدملاب اهاقلا هريغو ىسوم وبأ لاقو .ةماهلابم ويلا كلذ ىف اهتقلاق

 (ءاممالا بيذمت ١جعدم)



 . رعأ هللا ةكمعي اهاقلا

 نب بسك نب ورم نإ نام نب للاديبع نب 4« نامع نب نمحرلا ديعإل 6
 أ هللا فمع نب ةحاط ىتحأ نإ ]1 تأ 2 5 0 5 م

 ةرمشعلا د أ د! 1

 : هذ كفس
 أ

 وعو احلا ىمبتلا ةرم نإ مجأ نب هرمسعلا لوح
 موي لبقو ةيبيدحلأ موي نمحرلا دبع ملأ ىمبتلا نمحرلا دبع نب ذامم دلاو وهو
 ةطقل نع ىعللا ىف اًيدح سم هل ور :ثيداحأ ص ىنلا نعىور حتنلا
 ةنيدملا نكس .مهريغوةملس وأو بيسملا نباو نامعو ذامم هانبا هنع ىور.جاملا

 نيح همم لتقو ريبزلا نباباحصأ نمناك وجا رجلا نب ةديبعفأ مم كومربلا دهشو
 كاهتثا نم هيلع افوخ هريق ينخأو مارحلا دجسملا ىف هنقدو اولاق جاجملا هرصح
 ه جاجملا باحصأ

 رسكو تف نم ٌةانلا مب دم نب ورع نب نم رلا دبع9 ”6
 ضويحلا باب ىف بذهلاو رصتحلا ىف ه رك ذرركت روهشلا مامالا ىعازوالا ملا

 ةعفادمالب هرصع ىف ماشلا لحأ عاما ناك ىثمدلا يىاشلا ورح وبأ هتينك هريغو

 (١إء>ركلاميهذم يلا مهاقتنا لبق هبهذم لعب رغما ماشلا لهأ ناك ةفلاضالو

 اطب ارم اهمكسف تو ريب ىلإ لوحم مث سيدارقلا باب جراخ قشمد نكسب ناك هلل
 حابر أ نب ءاطمك نيعباتلانمتاعامج عمس.نيعباتلا ىعبات نم وهو اهم تام نأىلإ
 نمةعامج هنعىورو.مهريغو ردكنلا ندعو ىرهزلاو رم نأ ىوموءفانو ةداتقو

 ءاملعلارابك و مهنا رقأ نم تاءاجو ريثك ىأ نب ىبحنو ىرهزلا وةدانقك هخ ويش و نيوعبأتلا
 بسن ىتلاءاز والا فاوفلتخاو نوصحالقئالخو كرابملا نا وقبعشو الام ونايفسك
 ةيرق عازو الا نا لبقو ممملا ناكساب نادمه نم ليقو ريمح نم نطب ليقف اهبلا
 اهقرفى ا لئابقلا عازوا ىلا ةيسن ىه ليقو قشمد نم سيدارفلا باب دنع تناك

 نب دمج دعا ىلإ مالا ظفاحلا مامالا نع انيور.ىتش لئابق نم ةعمتج اباقبو
 وه لاق ىرواسبلا ميبلا ن 5 ذيع ىلأ احلا مع وءادش وهو قدسسأ ندم

 باب جراخ قشمدب ةبرق عازوالا ليقو لاق ريمح نم عازوالا ىلا بوسنم
 هرصتخ را وأيف ريثك نب نيدلا داع ظفاحلا. لاق .هصئامخسألا ضعي شمابم دحو ( 1)

 . ها ةئسىتلام نم اوحنهبهذم ىلع ماشأا لهأ ناك ثيدحلا مولع ىف حالصلا نبا باتكل



 555 نمر دبع ةمسأ نم

 ناكساورسملا حتفب اص وج نبأ ىنعي ريم نيدم-أ لع لوقلا افهثض رعولاقس.دارفلا

 ليقامتا لاقو هضرب رقابا امأ بان اوماشلا ثدي ةمالعناك ءلاقةلملاداصل ابو واولا

 ائباحصأ ثعمس لاق ةجراخخ نب مسيل نع انغابو .لث ابقلاعازوأن نم هنالىعازو الا

 ناياسوبأ مامالا لاقو. عازوالا ةيرق لزغي ناك امأ عازوالا نم وه سيل نوأوق»

 عازوالاو ىريم ىعازوالا ةر.ضلاق ةدحوملاو ءارلا حعتفب ىعبرلا هللا دبع نيد

 نادم نم نطبلاقف هخعرأت يف ةمثيخ ينأ نبا هرك ذو ىعبرلا لاق. ىتش لئابق نم

 حصأ ةر ,مضلوقو حعيحصب وه سيلف ىعبرلا لاق دح أ ىلا لوقلا اذه بسني مو

 مالسالا ردصف هتكس عا زوالاب فرع قشمد ضرب روهشم عضوم يلعمقو هنال

 نم ياذا ناد نم نطب عازوالا دمس نب دم لاقو.ىتش لئابق نم اياقب

 هنعّشلا ى ءازوالا دلو.هيلا ةرورمضلا مدعأ هتقذح ريثك فالخ هيفو مف

 ىقشمنلا ةعرزوب ألاق .ةثامو نيس لو عبسةنس تامو ةرجلا ن ه نيناهو ناك ةنس

 هاماملا مهجأ دكو تلق نمح م ديع هسقن ىمسف زيزعلا دبع ىعازوالا مس ١ ناك

 لاكو هتيئرع ولعو هتلالجو ىعازوالا ةمامإ ىلع

 ةرازغو هكدح ةر كو و 53 همأيقوةتدايعو هدهزو هعروب ةحرصمةرويشم ةريثك

 نه هرصع ةمئأ نايعأ لالجأو ةحاصملا ىف هتعاربو ةئدلاب هكسمم ةدسشو هيث

 وهو فاقلا ناكسإو ءاهلا رسكب لقه نع انيورو .هتبترع مهفارتعاو هل راطقالا

 ةلأسم فاأ نيعبس ىف ىع عازوالا باحأ لاق ىعازوالا نع ةياورأاب سانلا تيثأ

 نب بيبح نإ ديخلا دي لاقو.ةلأسم فلا نينا ٍق ىقأ هنأ هرعغ نعو.اهومع وأ
 8 اعل 0
 ربقلا دنع نمو ىعازوالا ائفد دقو لحاسلاب ناك أري تمس نيرشعلا ىفأ

 نمحرلا ديعنعو ٠ ىنالو نم رك ا كنفاخأ تنك دقن ورمج بأ للاكمحر لوي

 بيعش نب دم نعو.ىعازوالا نم ةنساأب ملعأ دحأ ماشلاب ناك م لاقىدبه نبا

 لوحكم ند عقدا اندنع وه لاةلودكم نمىعازوالا نبأ ديؤب نب ةي ةمال تلق لاق

 لضف ناف م هاردق ناك ناولاق تع ُُكع ىنلا باحصأ يأر دق الوحكم نأ هل تاق



 .ءاممالا بيذهم لاح

 نب نمحرلا دبع نعو : قملابلوقلاو عرولاو ةدابعلا مم دقف هسفن ىفىعازوألا
 نب دامحو ىروثلا نايقسو كلامو يعازوالا ةعبرا ثيدحلا ىف ةمالا لاق ىدبم

 هغلب امل هنأ ىروثلا نايفس نعو .عمس امل عبتم مامأ ىعاز رالا متاحوبأ لاقو.ديز

 راطقلا نع ريعبلا سأر نايتس لُخ ىوطظ ىذب هيأ ينح جرت ىعازوالا مدقم

 وب أ خييشلا ركذو . خيشال قيرطلا لاق ةعامجب رم اذأ ناكو هتبق ةر يلع ههضوو

 ثالثدلو ىتقتسا ىنمي هقفلا نع لثس ىعازوالا نأ تاقبطلا ف ىزاريشلا قحسإ
 مامح ىف تامو.كيلعبب هدلوم ناكو ةريثك هلاوحأ ىف فلسلا لا وقأو ةنش ةرشع

 بابلا حتقف ءاجرث بابلا هيلع قلغأوهتجاح ىف يماملا بهذف مالا لخد توريب

 ه هنع هللا ىضر ةلبشلا ليقتسم هئيك ادسوتم أديم هدجوف

 وهو رك الا نمر لا دبع هل لاقي باطخلا نب غرمع نب نمحرلا دبع# 5

 ةباحصلاف معريغو قايم الأ ميعن وبأو ربلا دبع نباو هدنم نبأ هرك ذ هيلإ م! دع هيبأوك4 3

 رمح رلا دبع كردأ .نوعظم تنب بئبز موال ال ةصفحو هللا ديع رغأ وهو

 أره طسوالا رغب نم رلا دبعو اولاق | اعيش هنع ظذح و 1

 نب رمع هوبأ هبرضف ةئيدملا ىلا هل مل را يف رصكع ضاعلا نب ورمج هيرض

 ماس نع ىرهزلا نع رمعم هأور اذكه ربش دعب تاق ضرع 9 ايدي باطخلا
 نمحرلا دبعو طلغف طايسلا تحن تام هنأ قارعلا لهأ ضهب هعزرأم امأوهيبأ نع
 نب ندحرلا دبع نب نمحرلا دبع اضيأ همسأ ريهملاو ريجلا وبأ وه رغصألا رع نبا
 ةصفخ هتعىلا لم رسكتف مالغوهو قو هنال ريجخأ#ل ليق اعاوريلادبع نيالاق رمع
 هريجلا هيكل وردكم لا سيل تلاقفرسكملا كيخأ نبأ ىلا ىرظن أ ليقف نينمؤملا مأ

 هذه ىف رركتم هنع هللا ىضر ىاحصلا فوع نب 6« نهحرلا ديعإ ”ها/

 بالك نب ةرهز نب ثراحلا نب فوع دبع نب فوع نب دم وبأ وه بتكلا
 هامسفةيمكلادبع ليقو ورع ديعةياه الا فهمسا ناك يت دما ىرهزلا ىث رقلا ةرم نبأ
 ةرهز نب ثراحلا ديعن/ف وءدبع ثذب ءافشلا هماو نمحرلا دبع ع كل# نا لوصر



 5١ ءامسالا بيق

 ع لا لوسر لوخد ىلق اهدق نمحر لا دبع ملسأ نينس رشعب ليغلا دعب دلو

 ىلع اوهلسأ نيذلاةسخلا دحأو مالسالا ىلانيقباسنا ةيناملا دحا وهو مقرالا راد
 هبلأ

 ةئسلا دحأو ةنحلا لع هللا ل

1 

 / 0 - هو / دما و رطإ تا كن 5 ء ا ا
 ميت تايم *ىل آلا ل رميا

 ا 3" نع 7

 ةذالحلاب هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع مبيلا ىصوا نيذلا ىروشلا لهأ مم نيردلا

 نيل والا -نب ريرجابلا ن ٠ ناكو ضار مهنع وهو قوق 0 هللا لوسر نا لاقو

 دعس نيب و هذي 7 هللا لوسر ىخآو ةئيدللا ىلا من ةشيملا ىلا نيترجطأ رجاهو

 رئاسو ناوضرلا ةعيوقدنخلاو ادحاو اردب ع هلا لوسر عمدهشو ميبرلا نبأ
 الدسو هديب هممعو بلك ىتب ىلا لدنملا ةم ردملا يَ هللا لوسر هيو دهاشملا

 جوزف مهنيرش لاق وأ مهكلم ةنبا جوزف كسيلع هللا حتف نا لاقو هيفتك ني
 نمحرلا دبع بقانم نمو .ةماسابأ ا تالوف رضاع ىعو خبصالا مهقيرش تن

 نيحكوبت ةوزغ ف هءارو ىلع يم دم هللا وسر نا سانلا نم هريغأ دجوتال ىلا

 هريغا جوي الال وقو هرمغو سم حيحصيف اذههثبدحوةمك رسانلاب ىلع دقو ةكردا

 حجو .تيقاوملاب هماعأ نيحليريج فلخ يلي ىلا ةالص نم زارتحا سانلا نم
 هاتين تطقسو هلجر ىف حرجو ةحارج نيرشعو ىدحا دحا موي نمحرلا دبع

 هل ىور ادبع نيثالثو ادحامويىف قةعاىلاعتّشا ليبس ىف قاننالا ريثك ناكو

 نيكدح ىلع ابنم اًقأتا اًيدح نوتسو ةسمخ و هللا لوسر ع

 معطم نب رببج وسو رياجوس ا.ع نباو رع نب أهنعىور .ةسمخي ىراخبلا درفنأو

 وزب بعصمو ديمو ميهاربا هونب مهنم نيعباتلا ن م قئالخو ةباحصلا نم مريغو
 ىف نيمأ ءايسلا ىفنيما فوعنب نهحرلادبعن ا يملي ىنلا نعم دحلا فو نمحرلا دبع

 تذخدمأ ايلاةفةكسمأ ىلع لخدهنإ ليق ةراجستلا ىف اظ واف .لاملا ريثك ناكو ضرالا

 نمح لا دبع قدصت لاق ىرهزلا نعو قفنا ىبباي تلاق ىلام ةرثك ينكلبم نأ
2. 

 سيلا دادس سس أذل املأ نيعرأ مك فال ةمعرا هلام رطب 0 تأ لوسرو ديع ىلع

 ةثايسمخ مي هللا ليبس ىف صرف ةنايسمم قديعت مرانيد ناأ نيعب راب قدصت مك



 نمح لا ديع همسأ نم 051

 فوع نب نم رلا دع نأ يذمرتلا باتك فو ةراجتلا هلام ةماع ناكو ةدار

 ناسح كثيدح ىذمرتلا لاق,فاأ ةثايعب رأي تعيب ةقردح نينا تابمال ىدوأ

 وأ رعب لإ نا ةورغ ءلاقو 0

 لجر ليك اردب كيش نم 2 ْن ١ نحر دبع يصوأ يىرهز /!!لاقو٠ ىلاعت لا

 سرق ف لأب ىصوأو دخأ نميف. نايع امذخأو اموذخأت ةنام اوناكو راثيد ةثايعبر

 تك ردا ف وعنب|اي بهذا ةيغ لليد بلاطيأ نب لعلاقة ىفوت الو هللاليبس ف

 .هالبجأو لودي وه وهن زانج لمح نميف ص اقو ىب أن دعس ناك راهردكت ةيسواهوذص

 ريعب فلا كرتوابنملاج رلاىديأ تلج ىتح رم وؤنلابعطق بهذ نام مامظءالامفلخو
 اهيرصت ن ع نو نأرما تحاص ةوسن ميرأ هل ناك وى عر :ةاشفالا ة 33 ردا و نس رقت امو

 رافشالا بدهأ نيعأ أ ةرشبلا قيقر هجولا ندحة رمح ابرشم ضيأناكو الإ نينامب

 نيئالثو نيتنث ةنس ىفوت .هرعش ريغبال عباصالا ظيلغ نيفكلا محض ةج هل ىقأ

 ناك ليفو.نيميسو سهل يقو .نيعبسو نيتنث نبا وهو نيثالثو ىدحإ ةنسليقو

 ديزو ديمو ميهاربأو دش ع نمح لا دبع دلو ةيدتق نبا لت لان نودو نيعبسو

 همأ بعمصفو رذاع همأ ةيقعلا ةملس وبأو طيعم ىب نب ةيقع كنب موثلك مأ مهمأ

 0 م ( تانبو مهريغو رو روسملاو نامعو ةينامي همأ ليبسو ةينامع

 ديعوه بذبلا نم ةيزجلا باب ىف ركن 4 ملغ نب نمحرلا دبعإل ؟68

 نب لئأو نب ىدسع نب رماع نب ةعيبر نب ءىناه نب بيرك نب منغ نب نمحرلا
 نباو سنوي نبا هرك ذىرعشالا رعشالا نب مغدأ نب رهام نب لبنحلا نب ةيجان
 وع اولاتو هتبحص نورخآو ماح ىبا نبا ركسأو ةباحصلا ىف دوو دن هدنم

 لعمدت نولوالا لاقو هرب مو جلع ء هللا لوسر دبع ىف امام ناكد# رضحم يعب
 نيطساف نكسب نأك هباحصأو ىرعشالا ىسوميببأ عم ةنيفسلا ىف يَ هللا لوسر

 نيتسو سمجةنس يسملا ن 37 ناورم مم رصم مدقو ن سنوي نبأ لاق ئشمد مدقو

 ءادردلا اب أو اذاعمو ايلعو باطخلا نب رح عمسو السرم هيلي ىبتلا نع ىود



 "7 31 ءامس الا بيهم

 ناك وهلهمو زل ةرمك ل ذاعم يحاصب ف ره وهنعهللا ىضر ىرع هال! كلامايأ ورذ ابأو

 ردقو ةلالج هل تناكو ماشلاي نيمباتلا ةماع هقذت هيلعو ماشلا لهأهتفأ نحر لادبع
 «نيعيسو نامي ةن_س ىفو: نيعبأتلا راذ نمقئالخ هنع ىور 1١

 مهنعشا ىضر قيدصلا ركب ىنأ نب دمحم نب (مساقلا نب نمحرلادبعإلا "85

 دهم وبأ هتيك ٠ ءابقثلا ى خاقلا ةرواشم ىف بذبلا ىف هركذو رصت#لا يف رركت

 ىدلو قيدصلاركب ىبأ نب نهحرلا دبعتذب ءامسأهمأ هيقفل نيب هيققلاو ىض را نب ىضرلا

 مفانو رم ىلوم ملسأو ةمدر نب رماع نب ا ديعو هيبأ نع ىور.ةشئاع ةايح

 كامسوةورعنب ماشعونم وأو ىراصنالا يبه هنع ىور مهريغو ربع نبأ لوم

 نانايلاو كلامو ليوطلاديمحو صفح ني رمج انبا هللا دبعو هللا ديبعو برح نبا

 اوقذتاو مريغو ةشاالا نمقئالخو يعازوالاو ثيللاو ةبعشو ثراحلا نب ورمعو

 لاقو ةقث ةقث ةقث وه لبتح نب دما لاق هحالصو هتليضنو هتماماو هتاالج لع

 ا ديع نب بععم لاقو نمحرلا دبع نم ىضرأ لجر ةنيدملاب نكي ل ةنييع نبأ

 ديبع وبأ لق . ثيدحلا ريثك اعروناك دهس نبالاقو نيململا رايخ نم ناك

 طاخ نب لخ لاقو ماشلاب لاقي ة ةلئامو نإ رمشعو تسع ةنس نمحرلأ ديع ىفوأ

 ورع لاكو سيلا توف قوت دم ب نبأ لاقو ةئيدملاب فوت لاق هنأ الا كيذك

 هةئامونينالثو ىدحا هلع قوت رخآ مضوم ْى ةفيلخو ىلع نبا

 وهسيلفتلا لوأ قبذيلا ق روك ذمكلامنب ( بعك نب نهح را دبعإل نأ ٠

 مصر نب ملاص هن هنع ىور أرباجر ءابأ عج يلاعت هللا ءاش نأ هييأ ةمجرب يف هين

 نب ناملس ةفالخ ىف قوت لسمو ىراخبلا هل ىور.ةقث وهو اهريغو ىرهزلاو

 5 هه ر ماشه م ةفالخىف ليقو تاللادع

 ةيوسخلا قيرفت فرصتخحا ف روك ذم يلي ىب أ أ نإ نمرلادبع) 5

 نب نمح رلا ديع ىسيع وبأ وه دحلا ةماقأ باب لوأ قو مايصلا رخاوأ ف بذيملا



 نمح راادبع همسأ نم نس

 ىراصنالا دواد ليقو .ليلب ليقو لالب ليقو راسب يلب ىبأ مساو ىلإ ىبأ

 هلل لوسر عم دهاشلل ماهدعمب امو .ادحأ دهش ىاحص ليل وبأو قوكلايسو لإ

 هنع هلل ىفر بلاط فأ ن ىلع عم رضحو اهنكسف ةفوكلا ىلا لقت

 ليلج ىعباتت ةججرتلا يحاص نهرلا دبعهنبأ امأو نيغصب همم لتقو هدهاشم

 نع ىور. هنع هللا غر باطلا نب رمع ةفالخ نم تيت نيتس تسل دلو .ريبك

 رم نباو ةفيذحو رذ فأو دوعسم ناو بمك نب ىفأو دعسو ىلعو ناهعو رمع

 نب بعكو كلام نب سنأو مقرأ نب دي زو ءادردلا أو بويأ ىلأو دادقلاو

 فينح نب لبسو بزام نب ءاربلاو ىموم ىبأو ريبج نب تاؤخو بيبصو ةرجم
 نب سيقو دبز نب هللا دبعو ةفيحج ىفأو بدنج نب ةرسو ىردخلا ديعس ىبأو

 تبان ودهامو ىسيع هنبأ هنع ىور مونع هللا ىضر ٠يناهمأو ىو ىبأ هنبأو دعم

 نم نورخاأو ةرم نب ورمعو نوم.» نب ورمعو نيريس نباو ىبعشلاو يسحلاو

 ن نة رأا دبع عمسيل نيعم نب ىحن لاق . هتلالجو هقيثوت ىلع اوقنتاو نيعباتلا:

 لالا ىءأرغت رمعمم انك ىورملا ثيدحلا هلليقف هرب 0و باطخلانب رع ىلإ ىفأ

 قوت الالب نال الالب ىلإ ىأ نبأ كردي مل هريغد ى مفاشلا لاق. ءىثشب سيل لاقف

 ءاطع لاقو.ةفوكلاب ة ةنس وحعاب كلذ لق ليل ىأ نب 5 دلوو ماشلاب نا رشع هس

 باحصأ ند ةلامو نايرسع تن دل ؟ ردا ىلي ينأ نب نمر ادبع لاق بئاسلا نبأ

 نب نحر ذيع تأر ريع نب كالا دنع لاقو رابصنالا ند مهاك ع ىنلا

 نومصنو م هللا لوسر باحصأ نم رق اهيف ةقاح ف ىلإ ى

 لثم ندلو ءاسنلاإ نات هشام ثراملا نب هللا دبع لاقو بزاع نب وبلا مهنم

 2 نيناو ثالث ةئس قو: ليل فأ ن نب نمحرلا كيع

 قَد انكلا ةلاسمف بدهملا ف رو 59 دبع نإ 4 نحر !| يع م ا

 كلف وبأ أ نمحرلا ديع نب نأسح نب ىدهد نل ١ نمح رلأ كديع مأم أ وه ماكنلا

 هرصغع ف ثيدحلا لمأ مامإ ىللؤللا ىرسعبلا مهالوم ىدزالا ليقو 85 يعرب: هلا



 ؟و ءايمالا بيدهم

 لئاننت نمأورانيد نيدلاخ ةدلخ ابأ عمس هفراعمو ثيددلا مولع ىف هيلع لوعلاو
 قئالخو نداخلاونوشجاماو ةبعثو نينايفلاو سنأ نب كلامو لوغ نب كلامو
 وباو ىتيدنانبأو نيعم نبأو لبتح نب دمأو يهو نبأ هنع ىوز .مالع الا نم

 مالسنب مساقلا دييع وبأو ىريراوقلاو ةبيش ينأانباو هيوعار نب قحساو ةمئيخ

 انيور .محريغ قثالخو ىربنعلا ىضاقلا هللا دبع نب راوسو روثوبأو ىلع نيورمعو
 تنام ماقملاو نكرلا نيب تنلحو تذخأ ول هللاو ةرم ريغ لاق ىنيدملا نت ىلع نع

 نمحرلادبعناكو لعلاق ىدبم نب نتحرلا دبع نم ثيدحلاب لعأ طق رأ مل ىنأ هللب
 تيأرام نيعم نبا لاقو .نآرقلا فين ةلبل لك ىف هدروناكو نيتليل لك ىف مخي

 ثيدحلاب سانلا رعأ ىنيدملا نب ىلع لاقو . ىدبم نبأ نم ثيدحلا ىف تيثأ الجر

 نمحرلادبعلاقو ,ثيدحلا اخ ىدمم نبا ْن ل / 1ك لبنح نب دهحأ 0 ىدبم نأ

 ىتحو حصني الامو حصي ام ٠ لعب ىف روج هب ىتح امام ءا لجرلا ن روم ال ىدهم نيا

 لك اتم نأ نيد ع انيوو للا جرا د 0

 ب كلام ةقلح ىف انأو ثيدحلا , ىنع بتك لوقي ىدهم نب نةحرلا دبع تعمس

 نا ىلإ لجر ءاج لوقي ىنيدلا نب ىلع تعمس لاق ىراخبلا نع انيورو :سنأ
 معف حصي ال اذهو ىوق اذعو فيهض اذه لوقت كنأ ديعس ءلإ: !: * كنأ دع اءأأ لاق ديم
 ديجاذهو ديج اذه لاقف مارد هنيرأف دقانلا تينأ وأ ىدبم نبا لاقف كاذ لوقت

 تنك ل ب لاقف هيلارمالا لست مأ كاذ مع هلأست تنكأ جربب ذهو قوس اذهو
 ةركاذللو ةرظانملاو ةلاجملا لوطب اذهكاذك اذه ىدبم نبا لاقف هبلا رمالا رمسأ

 .هلك ليثلا يبحت ىأ ناك لاق ىدبم نب نمسرلا دبع نب يبي نع انيورو '4ب لعلاو
 نيعستو نا ةلس وتو ةلامو نيثالثو سم ةنسدلو . ةروهشم ةريثك هبقانمو

 .ةياورلاب روهشلاج رع الادوادوبأ جرع هلا ( نمره نب نمحرلا دبعإل نأ

 نب ةمير يوم ىثيرق ىندم ىعبات وه رصتحملا ف هركذ رركت ةريرع أ نا
 ( ماهمالا بيدها جس ع58م)
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 زيزملا دبع همسأ نم نك

 ايأو ةريره ابأ ممس . ةعيبر نب ربع ىلوم لاقيو بلطلا دبع نب ثراحلا

 يراصنالا حوى رهزلا هنع ىدد .نيعباتلا نم ةعامج عيسو ةنبحم نبأو ديعس

 اوقنتأو هنعرتكم وهو دانزلا وبأو نابح نب ىبحت نب دمتو ريثك ىبأ نب يحو

 ةرشع عبس ةند ةيردنكسالاب قوتثيدحلا ريثك ةقث ناك دمس نا لاق .هقيثوت ىلع
 « لوألا حيحصلاو رشع ةئس ليقو , ةئامو

 كس روكذم هنع للا ىضر ىباحصلا ىلؤدلا رمي نب نمحراادبع# 8

 هنع ىور 'ايدح يمي ىنلا نع ىور .ةفوك-ا!نكس تافرعب فوثولا ف بذولا

 « ربشأ معقلاو اههضو ميلا حتفب رمعإو ءاطع نب ريكب

 ( باهولا دبعو كللا دعو بلطملا ديعو ديلا فرعو ميركلا هبعو زيزعلا ديع باب )

 رسمعس ذم ؟بيهبص نب ور ؟ىلا دبع 8 595 ١

 نمط ةلا ةناثبو مالوم د ىئانبلا يرصبلا بيبص نب زيزعلا دبع ةزهج

 ءلمعو ناذاجلاو ة ةيعش هةنعىور هريغو كلام نن سأ أ زيدل دع مو «”شسارق

 دمشوبأ وه ةمثلا حاكن ىف ىقرستخلا ف روكذم (رع نب ذيزعلا دبعإلا ضع

 يزهلادبعهدج ة ةدجرتىف هبسن ماعىتأيونأورم نب زيزعلا ديع نع رمع نب زيزعلا دبع

 مصاعو كالادبعوخأ ىندملا يودالا ىثب رقلا لاعت هللا ءاش نإ هبقع نأورم نبأ
 يح نا ةعزقو ةريس نب عيييرلا و هابأ مدس دلو مأ همأ رمع ىبب .ميعارتاو داو

 ناطفلا ىف و ةيعشدنعىور . نيعباتلانم قئالخو الوحكمو رمع نبا ىلوم اعنانو

 هريغو نيعم نب ى لاق مريغو ةمثألا نم قئالخو جي رج ق و رعسصو مك 22

 «لسمو ىراخبلا هل ىور ةقث وه

 سيششدبعنب ةبمأ نب ىماعلا أ ن مملاني(ناورم نب ريزعلادبع» 1



 م ءامماالا بيذبت

 غبصالا وب أ قشمدلا مث ىندملا ىومأالا يشبرقلا ءيصق نب فانم دبع نب

 زيزعلا ديع ناكو روهشلا كل ثارا ةفيلخلا زيامأأ ديع نب رم دلاو وهو ىف عباتلا

 تناكو كلما دبع هيخأ دعب هديع ىلو هلعجو هوبأ اهأيأ ءالو ريعم ىلع ايلاو نأ أ اع أ +! دل

 تناكوةيطاسيمسل اب ةقوردملا مماجلل ةقصاللا هاقئاخلا هذه ىشمدب زيزعلا دبع راد

 هنع ىور .ناورم هابأو ةريره ابأو ريبزلا نبا عمس.هنع هللا ىضررمع هنبال هدعب

 ثيدحلا ليلق ةقث ناك دعس نبا لاق . ثورخأو رم هنباو حاير نب ىلعو ىرهزلا

 سنوي نبا لاقو .نيناكو نيتنث ةنس ةفيلخ لاقو . نيناعو سمه ةئس رصع قوت
 « نيناو تس ةنس ثيقلا درع

 .نوهيم داوروو بأ مساو رصتخخلا روك ذم داور ىلأ نيؤيزملاديعإ 4

 نب ةريغملا ىلوم ىدزأ ّى م ىف زاسارخ وهو نمحرلا دبع أ ىنكي زيزملا ديعو

 دايز نب دحمو صايع نبا ىلوم ةمركعو اهلاصو اعفان عمس ةرفص ىبأ نب بلهملا

 نورخأو ليبنلا ماع وبأو ىنعجلا نيسحو ىروثلاو هللادبع هنبا هنعىور .مهريغو
 ادحاو اثيدح يراخبلا هل ىور . هيلع عياتي الام هثيدح ضعب ىف ىدعنإا لاق

 كاري نأ ىفبنب ال ثيدحلا ىف ةقث رم ناطقا ىبحي لاق.متاح ىبأ نبأ لاقو
 ماو
1 1: 
 سبأ و أثجرم نأكو ملاص لجر وه ىف بلح نب دمحأ لاقو. هيف ألخ يأ هب ل 03 0 1

 ه«ديعتم هن قودص وه متاحوبأ لاقو.ةقث وهنيعم نبالاقو .هريغك ترثتلا ىف وه

 .نيلجر دحأ و هةيعجرلا ةدعباي ق رصتحلا ىف روك ذم( ميركلا دبعإ) 5

 نب نامع ل ال ىلوم ىومالا ىرزجلا دعس وبأ ثقام نب ميركسلا ديعاهدحأ

 ذاضلا ناكساو ءاخلا ركب يرضخلا هل لاقيو نايس ع ىبأ نب ةيواعم وأ نانع

 ةمركع عمسو كلام نب سأأ ىأر ىعبات وهو ةماعلاب ةيرق ىلإ بوسنم نيتمجعملا

 سو اسوواطو ادهامو

 تيأرامةنيبع نبأ لاق نورخأو رهسمو ناثايةلاو كلامو جيرج نبأ هنع ىور
 نيعم نبالاقو ,تدث ةقث وه لبنح نب دمسألاقو . ىرزجلا ميركلا دبع لثم ظق



 باطلا ديعو دييملا دبع همسأ ن وكل

 عيسةاس يفوت دعس نبأ لاق .ةقكاوه ىل :اسنلاو دهس نباو ةعرز وبأو ماح وبأو

 يرضحلاثراحلاوبأديزب نب ثراحخلا نب مركلا ديع رخ . الأو ع« امو نيرشعو

 ثراحلا نإ هلل كديعو ىشي رفا دروتسملا نع فور .ىرصللا ةلميملا ءاحلا تشب

 نب ىو حبرش نب نم رلا دبعو تليه ادم نا ثيلتأ هةنه قىور .ا©«ريغو ىركبلا

 هيلع ءانثا ّ أوقفتاو حبرش نب ةويحو ةميط نب و ثراحلاوب ورعو بوبأ

 رغم نب ركب تعمس لاق ريكي نب ىف نع انيور'ةدايعلا ق دابتحالاب ةفصوو

 .ةدايزلل لضف هيف ناك م ادغ موقت ةعاسلا نا ثراحلانب ميركلا ديعأ لق وأ لوقي

 «ّسادمحر ةنامو نيثالثو تم دسم قوت نيدبتجلا دايعلا نم ناك سن ود نبا لاو

 مالوم ىدزالاد رجلا ديعوبأ داوو ىبأنإ «زيزملادبعنب ديادبع) ؟ا/٠

 ثيللاو جسرج نبأو هي هيبأ نع ىور نوميم داور ىبأ مسأو ىزورم هلعأ لأ

 : 5 سا رح نا ا رس عوز - رسعمو ىديملا و9 ملأ ةلميملا نيس اب رسل وي نحيف رسس و ّى هقاشلا هنع فور 55

 ثيدحيسانلا لعأ ناكو ءافمض نع ىورب ناكو ة ةقث وه نيمم ن نبا لاق :نورخآو

 لاقو هيف ملكتي ىدرحلا ناك ىراخلا لاقو. ءاحرالاب نام ناكو جما رح نبأ

 هب جستح و هب ربتعي ىنطقرادلا لاقو . هثيدح بتكي ىوقب وهسيل ماح وبأ

 هيلك ركنا ام ةماخ ىدذع نإأ لاقو ءاجر 21 ف وع هي) ند و ةعب وه دقعا لاقو هيلع ركلأ ام ةماع ىدع نبأ لاقو ءاجرالا يف ولغ هيف ناكو ةقث وح يأ لاق.

 « ىلا ناياس نب ماشبم انورقم ملسم هل ىور ءاجرالا

 ثاه نإ يبلطملادبعنب ثراحلانب ؛ « ةعيبر نب بلطلادبعإ ماو

 بسام رييزلاث نب محلا مأ همأ يلطملا همسا ليقو ىمشاحلا ىصق نب فانم

 ةنيدلا 9 .هغولب لبق ليثو ملاب اذه بلطلا دبعو يلع ىنا فوت مثاع نبأ

 "نييمشاطلا قاقز ق قكمدب هرآد تناكو باطخلا نب وم ةقالخ ف قشمد 3

 . 03 . هنلأ
 لقون نب ثراحلا نب هللا ذيع ةنعىور ”ثيداحأ ةثال 0 ىنلا نع قور

 ىلصو ةبواعم ةفالخ يف قو: لبقو ىدحأ ليقو نيئسو نيتنث ةنسقثمدب قوتو

 8 نيكس ةلمس بحر 3 ب واعم قوتو ةيواعم ةيلع



 م 9 8 كاللادبع ةممعأ نع
 كر م سم ل

 وهريزمتلا باب لوأ ىف بذهلا ف روكذم ىعباتلا (ريمع نب كللملا دبع 5

 ىمخلا| ممحلاب ةيراج نب كيو نب ريم نإ كالا كيع رم وبأ لاقيو ورحم وبأ

 ةكلا 1 ه هلل 15
 ممسز قرد 8 !ىسومأبأو بلاط ىأ كب ىلع ىأر ىسباتلا ىفوكل لا ىشرفقلا لاقيو هم

 نب بدنجو متاح نب ىدعو ةبعش نب ةرعشملاو ةرمس نب رباجو 5 دبع نب ريرج

 هنع ىور .نيعباتلان م قئالخو ةباحصلا نم مهريغو سيق نب كثعحشالاو شا دبع

 نب ريرجو ةبعشو نانايفسلاو شمعالاو دلاخ ىنأ نب ليعامساو ىميتلا ناماس

 لاقو .طلخم وه نيعم نبأ لاقو لبتح نب دحأ هفعض ةمل'الا نم قئالخو مزاح
 هللا دبع نب دمسأ لاقو :هتوم لبق هظفحريغت ملاص وهو ظفاحم سيل ماح وبأ
 ةقث وهو لاق ثيدح ةئام نم رثك أ ىور ةفوكلا ضاق ناك ثيدحلا حلاص وه

 ملبو اهو وأ ةئامو نيثالثو تس ةنس فوث» لسمو ىراخبلا هل ىور دقو

 « نينس ثالنثو ةنام

 ضب رملاةالصيف بذهملا ف هركذ روبثملا ةفيلخلا غناورمنب كالملا دبعإل 7317

 محلا نبناورم نب كاللا دبع ديلولا وأ وه دذملا لوأ ىفو ةيردك الا ةلأسم فو

 ىومالا ىشثيرقلا ىدق نب فانم دبع نب سمش ديعنب ةبمأ نب صاعلا ىأ نأ

 ,دلا نأ ويد ىلع هلمج ةيواعم نك ةببتق نإالاق

 نيئتسو سه ةلس هيبأ دعب هتفالخ تناكو هدعب ةفيللا هلفح منار جه نآورم ه 3

 قارعلا فسوب نب جاجحلا ىلوو نيّتسو سم ةلس اضيأ ةنالخلاب ريبزلا نبا ميوبو
 ىنبو نيعيسو تس ةئس ةيبرعلاب ريئاندلاو ماردلا ش قلو نيءيسو سمج ةنس
 نيناعو تس ةند قشمدب كالا] دبع قواو نينامو و ثالث ةنس طسأو جاجحلا

 ناملسوديل واورعك الاناورم دلولا نم هلولاق ةنيدملاب دلو ةنس نودسو ناتاث هلو

 جاحملا و ديه_بو هللا دبعو ةلمو ركب وباو ماشدو ر رمصالا ناورمو ديزيو

 ةالص باب ىف بذبلا ىف ركذو ةمطافو ةشئاعو ةصيبقو ةسبنعو رذاو دهتو

 ىثئتساف هنيعاوملاعيل دربأا ىلع صابع نبأ ىلإ ءابطالا لش رأ كآللا ديع نأ ضرما



 ءامسالا بيدهم وق

 نيرخأتملاضعب اهدعبتساو ةصقلا هذه ىقريبلا ىور دقو . هاتبنق ةماس مأو ةكلاع

 معزو ةريثك نينسي كأللا دبع ةفالخ ىلع اهتافو تمدقت ةملس مأو ةثناع نوكل

 هبيلا ثعب هنأ ىلع لوم هن ال معز اكسيل و ةلطاب ةياورلا هذه نأ لئاقلااذه

 «بذبلا حرش ىف هتحضوأ دقو هتفالخ لبق

 باهولا دبعدمج وبأ وهرصتخلا يف رركت (ديجلا دبعزب باهولادبع) 5
 نب رشي نب ضاعلا ىبأ نب ؟لا نب هللا دبع نب تلصلا نب درحملا دبع نبا

 نب مشج نب طيطحنب كقام نب راسي نب نابأ نب مام دبع نب نامهد نب هللا دبع

 ىقثلا نزاوه نب ركب نب هبنم نبأ ةفنحخلا ةلءبملا نيسلا رسسك و فاقلا حتذب ىسق

 ىراسن ًالاديعس نب يب باهولا دبع عمس .فيقث وع هينمنب ىسقو *ىرصبلا

 ضويو قداصلا رفعجو ءاذملا دلاخو دنهىبا نب دوادونوع نيأو بوبأو
 قحسأو دهأو ةبيتقو مماقلا نب مثاهو ىعف عفاشلا هنعىور . نيرخآو ديبع نبأ

 قئالخو ىنثلا نب اوراشب نب دمتو ىلءنبورمعو ددسمو ىنيدملا نباو :نيعم نبأو

 ةنسلكب هولا دبع بع هلع تناك لاق ىلع نب دوم نع انيود ٠ مهريغو ةم الازم

 لوم لا لوحبال ثيدحلا باحصأ ىلع اهقفني اغلا نيس ىلإ اذلا نيعبرأو نينثام

 ديعسم نب يح نع بأتك ايندلأ ىلع سيل نبدا نب ىلع لاقو :أبنم ءيش ىلع

 هللادبعب دجأو نيعم نباو لبتح نب دمحأ هقثوو باهولا دبع باتك نم حصأ

 هئاقو لبق طلتخا مركم نب ةيقع لاقو «فعضهيف ةقث وه دعس نبا لاقو .لجعلا

 ليقو ةئامو نامم ةئس دلو .لسمو ىراخبلاه ىور دقو :عبرأ وأ نينس ثالث
 و ةلامو نيعسأو عبرأ ةنس قوتو رشع ةنس

 ( مضلاب ةديبعو نيعلا حتفب ةديبعو هللإ ديبعو ديبعو دبع باب )

 ناعما قو بسالاب رارقالا باب ىف رصتخملا ف رو م4 ةعمز نب دبعإل اوف 4

 مللا حتفب ةعمزو .رارقالا باب رخاوأو بسنلا نم قحلي ام باب ىف بذبملا ىفو



 بس سس سس لسع ١ 9١ ءامسالا بيدهم

 دودبعنب سمش ديع نب سيق نب ةممز نب ديع وهو *نارو,شمنابجو اهناكساو

 يخل ىرماعلا ىشنر هلأ بلاغ نب ىو وان رماع نب لسحنب ىللام نب رصف نب

 اعد خل نينمّؤلأ مأ ةعمازر,ت أب ةدوس وخأ وهو فتحالا تنب ةكتاع همأ يناحصلا

 د.عناكو ةعمزنب دبعو صاقو ىلأ نب دعس هيف مصاخت ىدلا نحر دبعوخأو
 م ةباحصلا تاذاس نم افي رش

 ىراخبلا لاق حاكنلاباتك ل وأىف بذولا ف روكذم (دعسنيديبعإل 5
 هللا دبع عمس جمرج نبأ ةأرماوبأ وه ةنيبع نبا لاق . ينئاط ىمي دوه مرات ىف
 ىنأ نبالاق ةرسيم نب ميه رباو ةكس لمى أ نبا هنع ىور * صاعلانب ورمع نبا
 «روبشم اذه ديبع نيعم نبا لاق ماح

 ضيملا باتكرخأ ىفب ذبل ف ر وركذم(ىرييعلا نسما نيشا ديبع ]لا 1/17
 بانج نب شاخشملا نب كلام نب نيصملا نب نسما نب هللا ديبع وه سافنلاو
 نب رهنملا نب بعك نب رفجم نب ثراحلا نب فلخ نب ثراحلا.نب نوالاو ميجلاب

 هينرأ
 نإ د

 2 سس دعي ةرصبلا ىطاق ناك هيقذلا ىرصبلا ىرينعلا ىميقلا ميمت نإ ورم
 نمر ديع هفتعئور .أه ريغد ءاذط ادلاغو دنع ىلأ نإ ةواد عميس ,هللا دبع : 7 . 0

1 

 لاق ذاعم نس ذاعمو ىراصت لا ا دبع نب دو ثراحلا إ أ نب دئاخو ىدبم نبأ

 هيئارغ نمو . هحيحص ىق يسم هل ىور . الئاع ةقثث ادوهم ناك دعس نب دم
 « ةناك ءانلعلا كلذ ىف فلاخو تايلقعلاو دئاقعلا ىف ديلقتلا زوجي هنأ

 نب للاديبع وه ةمجلا رخآ ىفبذهملا قررك ذم 14 ىبأ نياديع) اا
 هعضوم ىف رك ذنس فالخ عقار ىبأ مسا ىو يد هللا لوسر يلوم مفار يأ

 ةريره ابأو هابأو يلاط يلأ نب ىلع عمس ىعبات وهو يلاعت هللا ءاش نإ ىنكلا نم 5
 نيسهحلأ نب لع نب دمعو ةيفاحلا نب دهم نب نسحلا ةنع ىور .مهنع هللا يضر
 ىراخإلاكىور .هقيثوت لع اوقفتاو جرع "لاو راسي نب ءاطعو ديعس نب ردو
 « هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نبأ ىلع بناك ناكو يسمو



 هَللاديبع همسا نم ضن

 هللادبعرخأ ىناحصلا يكملاىمشاملا (باطلادبعزب سايعلانبهللاديبعإلا "1/4

 بااظ ىأ نب ىلع هلمعتسأ ةنسإ هل دبع نم رعصْأ ناك دمحوبأ هئينك . هنوخأو

 ناآكو - ةنسو نينالثو تس ةنسسم سانلا جخ مسولأ ىلع هرمأو نملا ىلع

 ءاطعو هللا دبع هئبأ هئع ىورو ٠ ع ىنلا نع ىور . نيروبشملا داوج ةةلادحأ

 ةغيلخملات نيسفخو نامت ةنس ىفوث ٠ نءريس نباو راسي نب نايلسو حابر يأ نبا

 بعصملاقو ةنيدملاب ةيواعمنب ديزي مايأ ىف فون. راكب نيريبزلاو ىدقاولا لاقو

 هلوألا وه حصأالاو نوملاب

 ىف هرك ذو رمصتخلا يف رركت ( ةبتع نب هللا دبع نهللا ديبع ) ٠"

 هللادبعن هللا ديبعّشلا دبع وبأ وه .قتعلاب ةمالا رايخفو ديعلا ةبطخ ىف بذبلا

 قبس ةعبسلا ةندملا ءابقق دحأ ىعباتلا مامالا ىلدملا ىنذلا دومه نب ةبتع نبأ
9 

 نال قب دقو ديز نب ةجراخ ةجرع ىف مبلابب :5 "و ٌةح راش ّدح مر راب
 هللا دبع هيبأ مع ةججوت يف هبسن مان “ُْ

 دقاو ايأو ىردخلا ديعس اأو ةريره ابأو رعزباو سايعنبا عمس , ةوعس# نبأ

 نم مثريغو سيق تب ةمطافو ةثئاعو ريكب نب ناهنلاو دلاخ ن دبزو يثبللا

 كالام نبدأ رع ةنع ىور .نيعباتلا ر اك نمتاعاج امجعمصو هلع هلأ ىر ةباحصلا

 هتمامأو هتلالج ىلع اوقناو مهريغو ناسيك نب « حاصو دانزلا وبأت ىرغزلاو

 دم-أ لاقو . هتيعو الإ هيعأ نأ ءاشأف طق اكيدح تعمس ام لاق ٠ ٠ هتلزنم مظعو

 زيزعلا دنع نب رمج عم وهو علل مماج تام لجر ةقث ىعبات وه هللا ديبع نبا
 ' رماد ثيدملا ريثك اهي مث الاع ناك دعس نبأ لق * ءريعل بهذو

 تيأرو الإ اناع تسلاج ام ىرعزلا لاقو . هزعي سابع نبا ناك ىرهزلا لاقو

 تدجؤ الإ هت ل ىناف ةبثع نب هللا دبع نب هللا ديبع الإ هدنع ام ىلع تينأ ىنا

 يراخبلا لاكو. نيعسنو مست ةنم قوت 'مثيطاو ىبيدملانب ألاق * انيرط أملع هدنع

 نأنمت ةنس ىدذمرتلاو ريس نبأو ىدقأولا لاو ٠ نيمستو عبرأ وأ س# ةدس

 « ىلاعت لا همحر نيعستو



 ضنو ءاممالا بيذم
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 ىدكنا ده ديدع وه تاودصلا مق باتك نم ءارقفلا مو لصف ف بذيلا 2

 + . لخطأ نإ
 .3 هلت ول امتححا ولأ

 إ 3 هلأ عصق نب فأنم دمع نب ق 2 انا مل الا
 دايما كرب 2

 هنلآ رص

 بانملا ند رخ نع قىؤر ١ ندر تبث لو ائيش هنعو ورا و

 دقعو ةورع هلع ىور - رابح الأ بهو دادقلاو ايلعو نافع نب 500 عمو

 ةزمطأ حش ديسأ 1تنب لاتق مأهمأو .مهريغو ديزي نب ءاطعو نمحرلا كمع نبا

 هل يور . . مهاقثو شبر# ءايقف ع نم للا ديبع ناكو * ةيه أ نب صيعلا ىأ نبا

 ةئيدللاب راد هل ناكو ثيدحلا ليلك هَ 8 ةقث نآك دقس نبا لاق 4 لسمو ىراخبلا

 بذهملا ىف هرك ذ ىذلا ثيدحلا نأ (يءاو) كلا دبع نب ديلولا نمز ىف فوت

 هللا دبع نإ ثا ديبع ىورال لاق هتاال بذ4ملا بحاص ىلع ناركنإ هيف

 هيف مقوف ثيدحلا رك ذو ةقدصلا بتم هللا لوسر الأس نيلجر نأ رايخلا نبا

 نع لاصتالاب روهشم لصتم ثيدحلاو ال امم ره ثيدحلا لل هج هنأ أمدحأ. ناطلغ

 سقي وهو عادولا ةجح فسلم ىبلا اهتأ امهما أ نالجر ىب رهخأ لاق ىدعب ٌناديبع

 اكتيطءأ امش نإ لاقق نيدلج ان رف هضفخو رصبلا نيف مقرف اهنم ءالأسف ةقدصلا

 اه ريغو ىئاسنلاو دوادونأ هاور اذكه 05200 قو مم الو ىنفل ابهيف 3 ظحالو

 ةيادصلاونايباد صامبم ال ا.هئايعأ ةلابجرضت النامبملانالحرلاو ةحيحص ديئاساب

 قوه اذكمه رايخلا نب ؛ للادبعنب هللا ديبع لاق هنوك ىناثلا طلغأاو ٠ لودع ميلك

 هللاديبع هباوصو جامي رم طلغ وهو للا دبع هرب هللا كيب بذيلا خت رك أ

 باسل لاو ثيدحملا لهأ نيب فالخ هيف سيو قبس اك ,نايخلا نب ىدع نبا

 لاق لاق م هتمدق مكمرك ذ هناف هضئراتىف ىراخيلا هرك ذام الإ ريسلاو خبراوتلاو

 ىف سيل هنأ لع قافتالا لص لفون نب ىدع نب رايخلا نبأ وه قحسا ىبأ

 علا دبع ىحسل نم هبسل
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 ءامسالا بيدذبمت 1

 دلاخ تنب دلاخ مأ ممس ريغصلا ىعباتلا نام وبأ ىندملا يودعلا ىشيرقلا ليغف

 د نب مماقو ىربقلا ديعسو ابب ,ركو هللا دبع نب ملاسو ةيبادصلا ديهس نبا

 هنع ىور . مهريغو نيعباتلا نم قئالخو ىرغزلاو راني دنب ورمحعو اعفانو

 جيرج نبأ مهريغ نموليوطلا ديمحو ىنايتخسلاب ويأ مهنم نيعباتلا نم تاعامج

 نب ىو ناطقلا:ديمهس نب ىحو ناداملاو ثيالاو رمعمو نانايفسلاو ةبعشو

 نب دمحأ لئس .هتلالجو هقيثوت ىلع اوعجأو ةمنالا نم قئالخو ىوم الاديعس

 مهننبثأ هللا ديبع لاقف عفان ىف تبثأممأ ب ويأ وكالامو رمعنب هللا ديبع نعلينح

 كلام نم ىلإ بحأ هللا ديبع ملاص نب دحأ لاقو .ةياور مهرثك أو مظنحأو

 كيشملا ب هذلاةشئاع نع مساقلا نع هللا ديبع نيعمن» ىيحي لاقو *مفان ثيدح ىف

 نبا لاقو ىلإ بحأ وه لاق ةورع نع ىرهزلا وأ كيلا بحأ وه لبق ردلاب
 اماعو الضف شيرق فارشأو ةئبدملا لهأ تاداس نم هللا ديبع ناك هيوجنم
 هللاديبع انيلع مدق لاق ةنيبع نب نايغس نع انيور  اناقتاو اظفحو اقرشو ةدايعو

 رمع انكمردأ ول هرون متبهذأو ملءلا متثش لاقن هيلع اوهمتجاف ةفوكلا رمع نبا

 «ابرض انمجوأ م ايإو

 ىف طيسولاو بذهملا ف روك ذم ( باطقملا نب رمع نب هللا ديبع ) 386
 ىندملا يودعلا يثيرقلا ليفن نب باطخلا نب رمع نبدللا ديبعوه ضئارفلا لوأ

 1 )١( « نيفصب لتق شطيلا ديدش ناكو ىعباتلا

 خسانلا اهاقنف باتكلا اميما ٍىمدقلا نيدلا ءالع ابقحلا ةيشاح ()

 اهيلع تببنو ةيشاح انبه ابتبث *أ ةدأ دئافإل اماعاو خيسفلا ض د ىلع مأ ىفامآر :

 ل :ابصن كاهو

 3 لق
 خرم لجر هلتق ليقو' ريمان ع نإ ١ رامع هل لقو . ناده ى 1 لآ

 ءاه 01
 ةعير نم ةبلعت نب هللا ميت ىنب دحأ حيحصاا نب زيريمت هلق لبقو ٠ ةقيتح ىبب

 نيفبض موي رج نب هللا ديبع بيصأ عفان لاقو ٠ .حاشولا اذ هيبأأ رم فيس هبلصو



 م باطلا نب رمع نب هللا ديبع ةجرت

 ءاهسأ نإ ةيربوج لاق * واسم ب هللادبع هيخأ ١ لإ ةب ثعبف ةقيس ةيراعم ىرخشاف

 أودجو لاق هتيلح تناك اف تلق م هن لاق هل ناك ىذلا رمع فيسوم عفانل تلق

 رسأنأ كقت ناّوم رطأ لع رمع نب هللا ديبعنأ نسما نمو" أاهرد نيعبرأ هعمل 59

 .٠ نيم_عب لتقف 35 نواعم ىلإ برق ةمقلا ىلع هيش كح ىلع ىلو املك امل ناهع هنع افعو

. 
/ 
 رع نب هلل ديبع اذه نيئصب يلعل ليق لاق هيبأ نع ىلع نب دم نب نسحلا نعو ١

 امان هوعد ىلع لاقف انيقتلا اذإ ىلع ادغ لميس لوقي كاوس هدي فو ْرْحخَةبَح هيلع

 ركب نيفصو نيثالثو عبس ةئس لوألا ميير ىف نيفص ناكو .روفصع مد همد

 ساابو ةقرلا نيب فورعم تارقلا برقب غضوع ةددشاءافاابوةلمبملا داصلا

 نوتلا كرتو نونلا لق ام ىلع بارعالا ءارجا اهدحأ نابجو اههأرعإ ىو

 ىناثلاو.نوفصلا تئيو نيفص تدبش لئاو وبأ لاق مةمالسلا عيجك ةحوتفم

 تيأرو نيفص هذه لاقيف اكاح ىلع ءايلا رقتو بارعا فوح نونلا لسجن نأ

 نيطسافو نير سنقك اههابشأ ىف ناهجولاو ناتغللا كلذكو نينصب تررمو نيفص

 ةنسب نيفص لبق نيئالثوتس ةنس ىلوالا يدامج ىف لجلا ةعقوتناكو.نيرجيو

 0 لجلا مسا نأ ةيما نب يلعي ةجرت ىف ةباحصلا ةفرعم هباتك ىف ب ريثالا نبأ رك ذو

 م ُ 0 'س و 2 م 3 5 كا 7 دبع هايل او ركس# يلف ٠ م عل أ د. كع املأ

 لئاقاوهو مهتاس 0 رق داجلا نمزاكو هنم اءايمالو هنع ةأور

 رغالاخيشلاو هللا ى د اشاء © ريعنمو ىَعم نم شب رفريخ » رم ىيمنم لا ديبع انأ

 ىئاطلا ديزوبأ مايرو اهمايأ ضع صحا ف 0 لتقف ليخلا يعزك وأي :قاعم عمنب نيعبصإ لققو

 اهركذي لو بارطضااببق ةؤلؤاباتنبو ةنينجو نازءرطاف هتصقو رمع وا لاق

 دع دبش !ولاقف ريثالا ننإو هدام هن وا نانابفمالا ناظفاملا اهك ذو
 فيمش فب دم 1 عاشت رن 2 ع او م 3 تي

 نفدو مضو رمح هأبأ لتق أل ةْؤََوَأ ابأ نأ كقذ بيس نأكو ةيوام» عم نيفص هللا

 هني رجنخلا اذه بلقي نازمرهلاو اجت نازمرهاو5 ْواْؤل انآ انيأردق نأ ديعل ليق



 ءامسالا بيدهم اوم

 ىلأ نب دعس هبءاج دابعلا نم لجر وهو ةنيفج امهعمو رمع هب ل: ىذلا وهوب
 مييلع ادعف نازمرملا الا كرشم مهلكو زوريف نباوةنيدملاب باتكلا عب صاقو

 بيبص هيلا لس رق هتني مقص أنل اهأبتف ةنيفج وهتنبأو نأزهرحلا لتقف فيسلاب هلأ ديبع

 ةالصل اي رمع هيلا ىصو دق بيبص _'راكو هدب نم فيسلا داق ىصاعلا نب ورم

 دعس هيلع بثو فيسلا ورم دا املف ةنيلخ موقي نإ ىلإ سانلاب ىلصي نأو هيلع

 ىلا همس ىتح بيبص هبل ىنترفخاو ىراج تلتق لاقو ايصاتف صاقو ىبا نبأ

 راشاف قتفاممالسالا فق تف د يذلا لجرلا اذه ىلعاو ريش |نامعلاقف فلختسا ا نايع

 هللا دبا مويلا هنبا لتقتو سمأ رمعلتق وزمعمهنمةعامجلاقو هلتقن نورجابملا هيلع

 نيملسملللاق هنال نامع هكرت اعأليقو لتق نم ةيد ىطعأو هكرتق ةنيفجو زا زم رأ

 ديبع لس نامع نأ ليقو .هللا ديبع نع توفع دق لاقتنااولاق نازمرهلا ىلو نم

 ىنولكو سائلا ىف فاطاف نابذاهتلا لاق هيياب هلتقيل نأ نمرهلا نبأ نابذايقلا ىلا هللا

 هتلتق تدم نأ سل أ تلفال أولا هنم ىتمنع نأ دحال له تلقف هنع وفعلا ىف

 نوناعطلا ل 5 ماذكعر لإ ٠ نكيإولو.اهلعلا عب لاق هنعتونع دق لاق يلب اولاق

 هناذإ روحلاب ه رمأأدتبأ اواقلو نينس تس لدع هنع هللا يضر نامع لع

 نأزمرشأ نبأ هنع افعو هناف رظن هبف ذأ اذهو نأ دودح نم أدح لطع

 دبشو ةيواعم ىلإ بربف ةفالخلا ىفو امل تق دارأ دقو هلتقي نأ ىلعل نكي |

 ىسوم ايأو نافع نب نامعو رمع هابأ للا ديبع عمس . اهبف لتش نيفص

 رمع هيبأ ةجرت ىف ينأي هبسن قابو ةيعازلا لورج تنب ةكيلم همأو .مهريغو

 ىذلا مويلا ىف نيفصب رمع نب هللا ديبع جرخ رمع ويأ لاق : ىلاعت هللا ءاش نإ
 نب دراطع تنب ءاممأ اهو هلعف ىلإ نارظني ثيح 4 نيتأرمأ لصجو هيف لتق

 ةعيبر هيلعتدش زر اهف ىنابيشلا ةصيبق نبا ىناه تنب ةيرحيو ميلا بجاحلا

 هللا ديبع طقسف يعيق اةصيفخ نيدايز فثموي ةعيبر يلع ناكو هواتقو مهنيب بشنف

 هلدتو ال طاطسفلا بانطأ نم بط قبو هنم ةيحان هللطسن برق ايم رمع نبا

 ىتح ءاتأرما تلبقاو اطبر هلجرب بنطلا اودشو طاطستلا يلإ هللا ديبع اورجغ



 1 ءامسالا بيدهم

 ناكساب ىنافسلاو ءابلا رسكو نيعلا حتفب 6# ىناغسلا ةديبع #8 1 "1
 لاقيو 2 وبأ وه زوشنلاو ءاسنلا نيب مسقلا باب يف بدلا ىف روك ذم ماللا

 وربع نب سيق نب ةدبيعلبقو.ورم نب ةديبع ليقو * سبق نب ةديبع ورم وبأ

 5 ,ريكلا ىعباتتا ىفوكلا ةلمم لادبو ميلا ناكساب  ىنادمطلا ىدارخ

 .يناتسجسا| دواد ىلا نبا هلاق دارم نم نطب ناملس ىبب ىلا ةيسن ىناملسا هل
 1 ءو باطنلا نب رمع ممسو هرب ١ نيتلسو م ىنلا ةافو لبق ةديبع

 نيصحوبأو ىعختلاو ىعشلا هنع ىور.ىلع ةبحصب روهشم وهو رييزلا نيأو دوعسم
 جراوخلا لاتق ىلع مم رضحو ةئيدملا دروو ةفوكسلا لزن .نورخ اوني ريس نبا و

 اذإ يرش ناكو * نوتنيو نوؤرقي نيذلا دوعسم نبا ب رادصأ دحأ ناكو
 لاق دع سانلاىورأ نم نيريس نئاناكو 1 ةديسع ىلإ عياسرأ ءى او 4 1ع أ

 ةديبعب ىف ثراخلاب ادب نف هقفلل نودعي ةعيرأ ابمو ةفوحلا ككردأ ني ريس نبا

 ةعبراأ تر 0 او ميارلا مس رع رو كتلاث 1| ةيفلع 3 ثران هلا 5 هد 0 دب نعو

 نإ لاقو .ةديبع نم ايقوت دشأ 5 امنيريس نبأ لاق. رابخل حيرش مهنسحأ

 قوت .هلوقيلإ هتتاو ةديبع ىلإ بنتك رمأالا هيلع لكشأ اذإ حيرش ناك ريع
 »8 ميرأ وأ ثالث ليقو نيعيسو نيتلأ ةنس ةديبع

- 
 رركس ءابلا حتقو نيعلا مضب 4 ىتاحصلا ثراس ا نه ةديع) ؟/0

 لسيقو ةيواعم وبأ وه ةزرابملا ف ريسلا باتك ىف بذبنلا ىف هركذو رصتخما
 نسأ ناك ىلطملا وشر قلى صق نب ف انمدبعنب بلاطما نيش رحلا نب ةدييعثراحلا وبأ

 0 11 د 7 اهنلأ ذا
 مقراالا راديشتي هللا لوسرلوخ دلبقاعدقإسأ .نينسرشعب هيدي هللا لوسرنم

 هم 35 نأ "ى ياهتشب ةيرح هذه هل ليقف دايز 3 خ اتحاصو انكذ ةيلع اًممقو

 ءىج هيد معن لاق ىلإ هعندت لتق ىجوز تلاقف ىخأ أ تنبأي كتجاح لاق

 هاثرو لغبلا قون نم ضرالا اتاطخ ةيلححرو هيل نأ روف هيلع هتامحل لغبب

 8 ةيرجنملا ةعايطلا ةرادأ هأ © تأ هةهحر موضع



 ةانثال ءاتلاو نيمأأ باب 4

 نامعو مقرأالا نب هللا دبعو دسأالا دبع نب ةماس وبأو وه لسأ مقرأالا ىلأ نبا

 ليفطلا هيوخأ عم ةديبع رجاهو .دحاو تقو ىف مهنع هللا يضر نوعظم نبا

 أول زد ةئيدلا ىلإ باطملا نب ةثأثأ يأ نب حطسم ءمو ثراحلا ىنبأ نيصحلاو

 تع تال نأ لوسر دنع ةازئمو ردق ةديبعا نأكو ىنالجعلا ةماس نب هنأ درع ىلع

 ةيه نادو ةوزغ _:رم هدوع طب ةئيدملاب حل طع هللا لوسر ماقأ قدحسأ نبا لاق

 همأق» ةيل ثعبو ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا لو لإ عيب ر رهش نم أاردصو رفص

 دقعو ىراصتا مهيف سيل نورجاملا نم اك ار نيتس يف ثراحلا نب ةديبع كلذ

 ةينثب نوكرشملاو ةديبع ىقالاف فتي هللا لوسر هدسقع ءاول لوأ ناكو ءاوالا هل

 يف مهسل ير نم لوأ ناكو برح نب نايفس وبأ نيكرشلا ىلع ناكو ةرلا

 هد يبعديش م مالسالا ف ىرج لاتق لوأ اذه ناكو . صاقو ىنأ نب دعس هلل ليس

 ةيتع ةزهح زرابو هيحاص تبثا اسالك نش رمش رض افاتخاف ةميرنبةيدشزرابو أردب

 ةبيش ىلع ارك مث هناكم هلئقف ةبتع نب ديلولا بلاط يأ نب ىلع زرابو هناكم هلت

 نيماسملا نسأناك ةديبعْنإ ليق ٠ نيداسملا ىلإ هازواجو ةديبع المتحاو هيلع اعفدف

 لذ 1 ةيسلع ىذلا نا ل مق ردب نم نوعجأر مف مهو ا رغصلاب قرار رد مد

 42 ربك دوكو جه حج 0 ةيواعم ىلأ ريف أنبهو منع امو لاق كم سير دج انإ اولاق كللانه هباحمأ 8 2 5 2 5 1 0

 «هنعمللا ىضردجولا نسح اعوب رمناكو ة هلام ناشسو ثالث لتق نيح هرمع ناك ليق

 بذبملاو رصتخلا ف رركت هنع هللا يضر 4« يناحصلا ديسأن ب باتع )ل 1

 سيعلا ينأ نب ةزمهلا حتتب ديسأ أ نب باتع دم وبأ لاقيو نحرلا دبع وبأ وه
 حتفلا موي لسأ ىعشبملا يشيرقلا يصق نب فائم ديع نب سمش ديعنب ةيمأ نبأ

 نورشع ذئموي هنسو حتفلا دعب ابنع فرصن |نيح ةكم ىلع حلمتي ىنلا هل.متساو



 فل ءاهسأالا بيدهم

 هاكردي لل ةلسرم هنع امهتياودو حاير ىنأ نب ءاطعو بيسملا نبأ هنعيعور .ةنس

 دالوأ مهتم نورخآو ىدقاولا لاق.اهب فوت ىتح ةكم ىلع بانع لزي ملو كش الب

 نورخآلاقو.هنع هللايضر قيدصلا ركب وبأ هيف يفوت ىذلامويلاف فوت هنأ باتع

 ليقونامل نينثالا موب ركب وبأ فوتو باتع نفد موي ةكم ىلا ركب ىلأ ىعن ءاج

 اريخ باتع ناكو ةرجهلا نم ةرششثع ثالث ةنس يل رآلا ىدامج نم نيقب ثالثل

 * 8 سمش كيع نب ةيمأ نب ورع تنب بنز باتع مأو الضاق اهلاص

 ةزرابملا لصق ىف بذهملا ىف روك ذم رئاكلا 4 ةعير نب ةبنعإل ؟/أ/

 مارئاك ردب موب هنع للا ىكر بلطملا دبع نب ةّزمح هلق

 ىف بذهلا ىف روك ذم هنع للا ىطر ىباحصلا 4 ناوزغ نب ةبتع) "4

 بهو نب راج ن:ناوزغنب ةيتع ناوزغوبأ ليقو هلل ديع وبأ وه دأولا جارخ

 روصنمنب نزامنب فوعنب ثراحلا نب تلامنبديز نب نوالا مب بيسأ نبأ

 نبدعم نب رازن نب رمضم نب ةلموملا نيعلاب ناليع سيق نب ةفيصخ نب ةمركع نبأ

 فكباو رهو ةثبحلا ىلا رجاهو ايدك مسأ سمش دبع ىنب فيلح ىنزاملا ناندع

 ةنيدملاىلا رحاه ىتح هعم ماقأف ةكع و ف هللا لوسر يلإ داعم ةنس نيعبرأ : ا

 .اهدعبامو ناوضرلا ةءيبو اردب دبشو مالسالا ىلإ نيقباسلا نم ناكو دادقملا عم

 هنع ىورو . اهدحأ سم ىور ثيداحأ ةعبرأ 0 اف لا لوسر نع هل ىور

 مهريغو باير نب نورهو ةليع ىبأ نإ ميهارباو ىرممبلا نسحلاو ةريمع نينللاخ

 نسحلا ةدالو ليقىفوت هنال ةلسرم هنعزسملا ةياورو متاح ىلأ نبا هرك ذ اذكه

 مدق وهو لاق المج الاوط الجر ناك دعس نب دم لاق .,نسحلاةهجرتف قبس اك

 ابطتخاىذلا وهوة رصبلالزن نم لوأ ناكو مهعباسوهو لاجر ةتس دعب لسا مالسالا

 ةرشع عيسةنس ةذبرلا ف ليقو ةرصبلا قيرطإ فوت نيروك ذملا ةامرلا نم ناكو

 «ةنس نيسفو يس نبأ وهو ةرشغ عب رأ ليقو ةرشعسمخ هنس ليقو .ةرجملا نم

 هيخأ ةهجرت ىف هيسن ماك قبس دوهسم نا هللا دبعوخأ عدوهم نءةبتع) 8



 نامع همسأ نم ني

 ةيناثلاةرجملا ةثبحلا يلإ هللا دبع هيخأ مم رجاه هللا دبع وبأ هتينك يلاحص ةبتعو

 ىور ع هلا لوسر عم ابك دهاشملا نم اهدعب امو ادحأ دبشو ةئيدملا مدقو

 ةبحص مدقاب ةيأور فو .هيخأ نم هقفأب د وهسم نب هلا دبغ ناك املاةىرهزلا نع

 ىضرباطخلا نب رم ةفالخ ىف ةيثع فوت .اعب رس تامهنكلو هيخأ نم ةرجهو

 م كالذ ريغ ليقو هنع ل

 بذهملا_:رم ناعللا رْخآ ىف روكذم دمس وخأ( صاقو ىنأن ب ةبتعإلا ٠

 هركذو ةباحصلاف روبجلا هركذي مل دعس ةمجرت ىف هبسن ماع قبس رارقالا رخاوأو

 ركنأو ةعمز ةديلو نبأ ىف دعس هيخأ ىلإ هتيصو ثيدحي جتحاو مهيف هدنم نبأ

 جش ىذلا وه اذ_ه ةيتعو ميعأ وأ لاق ةناحصلا ىف هركذ هدنم نبا ىلع معن وأ

 ءركذي طوامالا هلت ماع امو لاق دحأ موي هتيعاب ءابر رمدكو يي هللا لوسر هجو

 م ليفو. ةياحصلا م هيأ !قو ةياحع ما! م ! ذاك تام هيا : أ

 ةقلغللا ءاثلأ ون ريعلا بأبي

 هسا

 و و 3 نامع 1١
 ارأ ىف بنهلا ىف رركت هنعشا ىضرىلاحصلا#فيت

 فينح نب نامع هللا دبع وبأ ليقو ورم 0 دارا جارخو ةيزجلا

 دبش وك وهو فينح نب له. ةججرت يف هبسن ماه قبسوميكملا نب بهاو نبا
 هالوو ةيواعم نمز لإ قبو 7 هللا لوسر عم دهاشملا نم أاهدعب امو ادحأ

 راع ةنغ ىور . .يب ىنلا نع يود ,ر.قأرعلا داوس ةحاسم باطخلا نب رمع

 ه مث ريغو ةيتع نب . هللا دبع نب هللا ديبعو ليس نب ةمامأ بأ هيخأن باو ةعّرخ

 : هللا دبعةحلطىأ نب (ةحلطننامء) و

 1 ه نون

 50 8 0 لإ 3 8 1 14 عاقل : 1
 ديلولأ نب دلاخ عم ملسأ.هنع هللأ يعمر قاحصلا يجحلا قرذبعلا يعف نب راذلأ

 حاتفم يي ا لوسر مف مفدف 2 تف ديشو ةيبيدحلا ة ةئده ف صاعلا ن 0 ورممو



 فق ءاممالا بيدذهت
 ةحلط ىنباي اهوذخ لاقو ةحلط ينأ نب نامع نب هبيش همءنبا ىلإو هيلا ةبمكسلا

 يشب ىنلا نععودد ةكم متةنيدلا لون ماظ الا مكنم اعزني ال ةدلات ةدلاخ

 لتقواهحتتو لادلا رسكب نيدانجأ مولي لتقف ليقو نيعبرأو نيثنث ةنص كك يوت

 «نيرالك دحأ موي ةحلط يلأ نب نامع همسو ةحلط هونأ

 ىف بذهملا ىف روكذم هنع هللا يضر يناحصلا 4ىصاعلا بأ نب نامعإ) 9
 ىنقثلا يصاعلا ىلأ نب نامع هللا دبع وأ وه داوسلا جارخ ىفو رغسلا ىف موصلا
 هرقأ من فئاطلا ىلع يي ىنلا هلمعتساو فيقث دفو ىف يشي هللا لوسر يلع مدق

 يور ثيداحأ ةمست ع هللا لوسر نعال يور ' اهنع هللا ىضر رمعو ركب وأ

 ىرسصبلا حلاو امريغو ريبج نب عفاتو بيسلانبا هنع ىور . اهنم ةثالث سم
 نبا لاق . ةرسمبلا لزن مث نيرحبلاو نامع ىلع رمع هلمعتسأو هعمسي مل ليقو

 هلو ةيوامم فالحل ىف يفوت . بيرج فلأ رشعىنثا نافع نب نامع هعطقا ةبينق

 ه فارشا ريثك بقع

 نب ةرم نب مث نإ دعس نب بيكن. ورم ن .( رماع نب نامعإ)ل 1
 ريسلاف روك ذم اهنع هلل ىضر قيدصلا ركب ىب بأ دلاو ةفاحق وبأ ىو وأ نب بمك

 و حتفلا موي لسأ ى وباحص وهو هريغ يف رركتو طيسولا نم

 ةي ةئيلخ ثرو نم لوأ وهو هثروو ركب ىبأ دعب شاعو هعبايل يلع ىنلا

 قوثو .ركب ى بأ دالوأ لع سدسلا وهو ثاريملا نم هبيصن در هنأ الإ مالسالا

 نولسانتم ةعبرأ فرعيالو ةنس نوعستو عبس هلو ةرمشع عبرأ ةنس ةكمب ةفاحق وبأ

 هك يلإ ركب وبا و
- 

 ريبزلا نبآ ةججرت ىف مهانو ذدقو هدالوأو ةفاحق وبأ لإ ع ىنلا اركردأ
 ةفاحق ىبأب ىنأ » لاق ٠ راج نع ملسم حييحص فو ٠ ركب ى 08 نهرا دعو

 ريغ يسلم ى رينلا لاقف ءاضيب ةماغثلاك هسأرو هتيحلو ةكم حلق موي

 ذأ وسلا اوسخ را أ بلا] نودلو

 ورم وبأ وه اهيقرركت هلع هللا يضر يؤ بأ ( نافع نب نمو ؟ةيم

 ( ءامسالا سيدها ١ جس ١4م

 هد 2 م اذه و



 ليلجلا ةقيلخلا نافع نب نامع ةمجرت قفز

 سمن دبع نيةيمأ نب ىضاعلا ىبأن ب نافع ن نامع ليل وبأوشا دبع وبأ لاقبو

 يورأهمأ .نينمؤلل ريمأ ىندملا مث يملا ىومأالا ىشيرقلا ىمقنب فانم دبع نبا

 7 نوي سمش دبع نب بيبح نب ةعيبر نب ءأرلا حتفو فاكتلا مشب زيرك تنب

 ملسأ يل ع هللا لوسر ةمع يلطلا دبع تنب ءاضيبلا ميكح مأ ايمأو فانم دبع

 رجا مث ةشيملا ىلإ نيثرجطلا رجاهو ملسأت مالسالا ىلإ ركب وبأ هاعد امدق ناهع

 لو هيلا نيم رجلا ةث دحلا ىلإ ع 5-0 لأ لوسر ِتنب ةيقر هتجوزب رجابف ةنيدملا ىلإ

 ءاممأ نع ها لوسر تانب لاودأ ق قثمد خيرات ىف انيور . ةيناثلاو

 نايعر جاه نيد لاق هنأ ع ىنلا نع ايهنع هلل ىفر قيدصلا ركب يأ تنب

 هللا يلم طولو ميهاربا دعب رجاه نم لوأل هنأ هدي ىشن ىذلاو ةقر

 ّ هللا لوسر ىتنب جوز هنأال نيرونلا وذ ناهثعا لاقبو : لسمو اههيلع

 ةيقر جوز" هريغ يف ىتنب جوزت دحأ فرعي الو اولاق ىرخأالا دعب اههادحأ

 نم ناضمر ربش يف ردب ةوزغ مايأ ىف هدنع تيفوتو ةوبنلا لبق اهنع هللا ىذر

 ءاجخ يفتي هللا لوسرذأب ايضيرعل ردب نع رخأت ناكو ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسا

 , م ةيقردل تدلور. ابنع هللا ىضو ةنيدمماب اهونفد موي ردبب نينمؤملا رصنب ريشبلا

 اهنع .هللا ىطر تيفوتو هيي هللا لوسرتمأ موثلك مأ اهتخأ اهنافو دعب جوز

 لوسر رع هنع هللا ىضر نامعل ىور اًثيش هل دلت ملو ةرجخلا نم مست ةئس هدنع

 :ةثالث ل عابنم لسمو ىراخبلا قذتأ اثيدح نوعب رأو ةتسو ثيدح ةثام يم هلا

 رز نناو ىنبجلا دلاخ نب ديز هنع ىوو . ةسمخب لسمو ةينامب ىراخبلا درفناو

 مهد هند نيعباتلا نم قئالخ ةنع ىزرو ٠ . ةبادصلا نم مهريغو ديرع بئاسلاو

 هب ةيدا لاقل 1 كام لأ يدع نب كاد 8 000
 فعب ةسداسلاةئسلا ف نامع دلو . متريغو نآرمحو هيذع لن هع مك 2 ل اانا

 نينالثو ظظٍ ةنش ةدأطأ يد ند نولخ5 ةرْسَع نع ةمقحأ م أاديهش لتقو ليملا

 نيناعونيتنئليقو نيناعو نام ليقو ةنس نيعست نبا وهوءامبر الا موي لتق لبقو



 قنا ءامسالا بيه

 هتفالختناكو ٠ نيرشعو ميرأ.ةنسن مرحلا ةرغ ةفالخلاب هل عيوبو كالذ ريغ ليقو

 رع نفد دعب تبسلا موي هل عيوب ربلا دبع نا لاق ٠ لابأ الإ ةنس ةرشع ىنت

 -ةيزع 2
 نرييجهيلع ىلصوةيلاوتم نينس رشع ضانلاب اهيف جحو مايأ ةثالثب ةلع هللا يفر 55 مانأ م 2 م

 بكوكش حب نفد ليقو ربظأ مل تفولا كلذ هربق ينخأو عيقبلاب اليل نفدو معطم

 بك وك وناتسبلا شحلاو ميقبلا ىف اهدازو نامع اهارتشا ضرأ يف ةبينق نما لاق
 ةءرخم نب روسملا لبقو :مازح نب كح هيلع ىلص ليثو .رابعت الا نم لجر مسا

 نمز ىفو ةبيتق نبا لاق .هيلتاق ةبلغ ببسي هنفد رابظإ نعزجمال اليا نفد اعإو

 ةرخألا رخطصاو صرهقمث ةيقيرفا مث روباس مت ةيردنكسالا ةوزغ تناك نامع
 ناموكو درجبارادو ناتسربط مث ةرخ ألا سرافو زو مت ىلو الا صرافو

 عبرأ ةنس رماع نب هللادبع دب لعورم مث نهريغو رحبلاوف ةرواسالا مناتسجسو

 هراديف ًاموب نيرشع رصحخل نيثالثو سه ةنمس ةجحلا ىذ ىف رصح مث نيثالثو

 راك ن ريبزلا لاقو ' ًاموي نيعبراو ةعست هورصح ىندقاولا لاقو اهيف لتقو

 ةيحالا ثك ةرشبلا قيقر هجولا نسح ناكو موي نيرشعو نيرهش هورصح
 ةمور رثب ىرتشاو شيرق ىف اهب نآكو ريصقلاو ليوطلا نيب رعشلا ريثك رمسأ

 ةئاعستب ةرسعلا شيج زهجو نيمسمال ايليسو مهرد فأ نب شعب ىدوبم نم

 ىلأثيدح ىف لو ىراخبلا ىحيحص ىق انيور ' اسرق نيسمفمو ًاريعب نيس
 كيو . نامع ينمي ةنجلاب هرشب هل لاق يلي ىنلانأ لووطلا ىرعشالا يسوم
 لخد نيح هبايث ممج يي ىنلا نأ ليوطلا ثيدسحلا ىف ةئاع نع اههيحيحص
 ىراخبلا حيحص ىو ٠ ةكئالللا هنم ىحتست لجر نم ىحتسا الأ لاقو نايع

 ادم ثعب ىلاعت هللا ناق دعب امأ ٠ لاق نامع نأ رايخلا نب يدع نب هللا ديبغ نع

 ترجاه متي ثعب امي تنمآو هلوسرلو هلل باجتسا نمم تنك و ايبن قحلاب ص

 هنعبابو يي هلل لوسر رهص تلنو هيلي هللا لوسر تبحصو نيترجمل
 7 هللشم ركب وبأ م ىلامت 53 هافوث يح هيكشغ الو هتيصع ام هللاوف



 ءامسأالا بيدهم 7

 تلخد لاق اضنأ ىدع نه ديبع نع اًضبأ ىراخبلا حيحص قو . هلثم ربع

 يرئام كب لزن دقو ةماعلا مامإ كنإ هل تلتف روصحم وهو نامع ىلع
5 8 

 *رامع لاقق همم ةالصلا م ملأ انأو ةق مامأ أن لصن مهو
 هه امستلا نت جر ف دس قصن وهو

 اذاو مهعم نسحاق صانلا نمحأ اذاف سائلا لمعي ام نسحأ ةالمعلا نإ

 ىلسلا نمسرلا ديع يأ نع ىراخيلا حيحص ىفو . مهئءاسا بنتجاف اوءاسأ

 الا دشنأ الو هللا دشنأ لاقت مههلع فرشأ رصوح نيح نايع نأ ىعباذلا

 هلف ةرسعلا شيج زهجن ملاق ع هللالوسر نأ نوملعت منسلا يت يللا باحصأ

 ةنجلا هلف ةمور رغب رفح نم لاق م هل لوسر نأ نوملمت ملأ مهتزوُجل ةنجلا

 نمز ىف انك لاق ريع نبازع ىراخبلا حيحص يفو :لاق امب هرقدصف لاق اهترذخل

 لوسر باحصأ كرتن م ناهع من رمع متادحأ رك ىنأب لدعت ال حيت هللا لوصر

 يلع ىلا دعص لاق سنأ نع ىراخبلا حيحص ىو ءمهتي لضافن الد هللا

 كياع' سيلف نكسأ لأقق فجحرف مهم سَ ىضر نامعو رمجو ركبربأ ةعمو أدحأ

 هللا يضر باطخلا نب رمع نع ىراخبلا حيدص و . ناديبشو قيدصو ىن الا
 هقلأ 8

 باتك فو ٠ ضار مبنعوهو يدم هللا لوسر قوت نيذلا ةتسلا ذحأ نامع نأ هنع

 تدبش لاق ياحصلا ىمللا ةمجعلا ءاخلاب بابخ نب نوحرلا دبع نع ىذمرتلا
 أم عش لوسرأب ناذع نب نامع لاقف ة ةرسملاشيج ىلع ثحي وهو يل ىبنأا 1 0

 هللا لوسراي نامع لاف شيلا ىلع ضح منهل ليبس ىف اهباتقاو اهسالحاب ريعب

 هلل سراي نايعلاقف شيملا ىلع ضح مهلا ليبس فاهياناو اوصالحاب يهب انام "يلع
 لري يني هللا لوسر تيأر انأف هللا ليبس ىف اهباتقاو اهسالحاب ريعب ةثايث ع

 نعو *ديج دانسأب ىدمرتلا اور هذه دعب لما منامع ىل لعام لوشي وهو رينألا ن

 شيجزرج نيح رانيد فاأب لع ص ىنلا ىلإ نامع ءاج لاق ةرمس ن نمحرلا دبع
 هاوز "نيثرم مويلا د + . نامع رمش ام لوقي وهو هرجح ىف اهرتنف ةرسعلا هأو م عدلا دوه انعام ناع ام لور فو دصح اه دق 1

ُ 

 ناوضرلا ةعببب 0 ىنلأ رمأ امل لاق سنأ نعو . نس> ثيدح لاقو ىذمرتلا

 هللا لوسر لاقفسانلا ميابفةكملهأ ىلإ تيا لوسر لوس نافع نب نامع ناك



 م نعل يضر نافعنت نامع ةمجرت

 ىرخ الا ىلع هيدي ىدحاب برضق هلوسر ةجاحو هللا ةجاح ىف نامع نإ يع
 ىذمرتلا هاور . مهسفنال مهيديأ ن هرم اريخ نايعل ها لوسر دب تناكف
 8 تماقإ ءابطخ نأ قامنصلا ثعمالا ىنأ نعو .نسح ثيرد ح لاقو

 رم هل لاقي لجأ مهدحأ ماقف ع نا لومر باحصأ ن م لاجر مييف

 يق نذلا ؟ ذو تقام لع ع هللا لوسر نم هتعمس ثيدح الو لاقف بعت

 ناّيعوه اذاق هيلا تمنق ىدملا ىلع ذئموي اذه لاقف بوث ىف عنقتم لجد رف
 ثيدح لاقو ىذمرتلا هاور ٠ معن لاق اذه تلقف ىهجوب هيلا تابقأف نافع نبا
 كصمقيّشا لمل هنأ ناهع اي لاق ع هللا لوسرزأ ةشلاع نعو * حييحبمم نسح
 ثيدحلاقو ىذمرتلا هاوو . هوعلخم ىتح هع الذ هملخ ىلع كودارأ نا اضيق
 لاقت ةنق يي ل لوسر رك ذ لاق رمع نب | نع لئأو نب بيلك نعو ٠ نسح

 ل يأ نعو .٠ ه ناسوح ثيدح لاقوىذمرتلا هاور .نايهأ امولظم اذو ابيف لتش

 رااص 7 ادهع ىلإ دهع ع افحص نإ لوسر نأ رادلا مول نايع لاق لاق نامع يلوم

 رع نام امص ( ناك ة هاك نبا لاك. َح دحض سوح ثثيادح لاقو ىذمرع هلأ ه اور. هيلع

 تن ةيقر هيمأ أرغم لإ لا كيعو نأوزغ تلد ةدخاف همأ ريك لإ ا كفيع د دالو رالإ

 كاللا دبعو ةريفلاو ديلولأو دعسو رمتو دلاخو نابأو ورم يي هل لوصر

 دحأ ناثع نب نامعو. مهنع هللا ىضر ةشدئاع مأو ورمع مأو نابأ مأو ديعس مأو
 هللا لوسر قوت نذلا ىروشلا باحصأ ةتساا دحأو ةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا
 دحأ ًاومالسالا ىلإ نيقباسلا دحأو نيدشارا ءانلملا دحأو ضار مهنع وهو ُُع

 سل مو هيلع هلل لوسر رابصأ دحأو مهظعلا قاع الأ هلل ا ليبس يف نيقدنملا هيلاوسم

 ةحرأبا لكس لوسرتيأ رولا لاقو هلتك موب ىلا مالسا الو ةيلهاج ف ٍليوارسلا

 تفحم 03 5 ةلباقلا اندنع رطفت كناف ريصا ىل اولاقف رمعو ركب ابأو مانللا ىف

 هدئع هللا ىضر روص#ئ وهو اك ولمن رشع قتعأو هيدي نيب وهو لدعق هحتفف

 ف بذهلا ف ؤهدد هلع هللا ى 2 ىناحصلا 1 نوعظم و نامع و نايا



 ءامم الابيذبم نفط

 ءاظلاب نوعظمنب نامع بئاسلا وبأ وه حاكتلا ىفو اياصولا باب لوأ ىفو زئانجلا

 نم ناكو لّضافلا ديساا ىحجلا حمج نب ةفاذح نب بهو نن بيبح نب ةمجعملا

 نب ةديبعو نوعظم نب نامع نأ هدانساب دعس نأ رك ذ . مالسالا يلا نيقباسلا

 ىضر حارملانب ةديبع ابأو ةاس ابأو قوع نب نمحرلا ديعو بلطملا ن ثراملا
 1 7 03 5 7 مة هناوص 5 ُ
 لوخدلبق مالسالا لوا يف ةدحاو ةعاس ىف اوماسأف كي هللا لوسر اوتأ مهنع هللا

 ةشيملا ىلا نيترجملا رجاه نومظم نم نامع نأو مقرالا راد 0 هللا لوسر

 ىلفع بهذي اًثيش برشأال لاقو ةيلهاجلا ىف رخا مرح هنأو ةئيدملا ىلإ رجاه م
 لنلا '؟ كيك . هامل عادل
 نأ | لادم يناناو ىتعرك مكن ؛ نأ لعىاحيو ىنمىنداوه نع ىئ كدضيو

 كاذاق أ دأب 3 لاَقُك ةوسأ ىف كلامادل لاقت ىنلانأو 0 للا ىم نوهظم نع نايع

 نأو اقح كيلع كنيما نإ اللات كلذ لعفأ ينا لاق ليلا موقتو راهنلا موصت لاق

 ذيعوةمادقهأوخأو نايعرجاهو ”رطقأو صو مو لصفاتح كمال نأو امد كد

 اولزتاق ةنيدملا ىلا اعيمج ةكم نم نومظم نب نامع نب بئاسلاو نومظم انبا هللا
 هنلأ ل 53 0 3

 دس هللا لوسر او ةعدو ئ ماذخ اقود نالحملا ةلسم حن : هّلبا دع لع
 واسسو اب ا 2 اة ابا ام لود سد 8 اخ

 قوتو اردب نامع دهشو يراصنالا نابيتلا ن " ميطأ فأو نوملظم نب نامع نيب

 عيقبلابن فدو 0 هللالوس ر هيلع يلبصو ةرجطلأا نم فصنو نيئنس دعب نآبعش يق

 اذه 2 يضع ىنلالاقو ةئيدملاب نس رج ملأ نم قوت ن ل لواو هيث نكاح نم لوأ وهو

 لاق هتلب تيفو ا ع ىبنلا نأ ثيدخلأ فو .٠ ارجحهسأر دنع عمضوو انطرف

 نم ناكو . ريف ريفش لعاوشع ىنلافةوو نوملم ن ناهع حلاصلا انفلس قمحلا ءم تاكو هد موق لع لطم انقل ملخم د دا ذل

 لزغعي و تاوهشلاب:جتيو ليالأ لصيو رابنلا موصنب ةدابعلا ىف أدابتجأ ساللا دشأ

 نامعا مونلا ف تيأر تلاق ةيراصنالا ءالعلا مأ نأ ىراخبلا حيحص قو. ءاسنلا

 « هلمع كاذ لاقف كلذ هل ترك ذذ ّكع هللالوسر تع ىر انيعنومظم نب

 ا. لس عا هامل حسيب اسس جا سل صوص سد لم د



 انذذأ يدعو نال همسأ نم

 6# ةورعو ةخرعو ضايرعلاو ةبارعو ىدعو نالت باب 0
 دقن لوأ ىف رصتختلا ىف روك ذم # نال نب د دع ذْنأو نال 2

 تنب ةمطاق هتالومو ةريره ايأ ممس ملسم هل ىور ةقث ىندم ىعبات وه كسيلاملا
 0 جشالا نب هللا دبع نب ريكبو دهم هنبا هنع ىور» ةعيب ر نا ةبتع

 بدذهلاو رصتلا قرركت هنع هللا ىفر 4 ىاحصلا ماح نبىدعإ 554

 ج رشح نب دعس نب هللا دبع نب ماح نب ىدع بهو وبأليقو فيرظ وبأ وه
 لمث نيا ءارااناكسإو مهلا متفب لورجنب ةعير نب ىدعنب سيقلا ءىرعأ نبأ
 نبددأ نب ديز نب ىلع نب ثوغلا نب ورمع نب ةلدبملا نيعلا حتفو ةئلدملا ءاثلا مضي

 وه ماح هوبأو ىاحصلا فوكلا ىئاطلا ناطحة نب ب رع نإ بحشب نب ناله" نب ديز
 هللا لوسر ىلع ىدعمدق يلا ءامسالا ضعب ىف نوباسنلا فلتخيو. مركلابرورشملا
 ىور ' اينارصن ناكو سآت ةرجملا نم مست ةنس نابعش ىف لسو هيلع هللا لص
 ىلع ابئم اقفتا ائيدح نوتسو ةتس لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر- نع هل
 بعصمو مزاح أ ٠ نب سيق هنع ىور ٠ نيئيدحب لم درفناو ةثالُ
 نس ماهقو ناعلإ نإ ةقيفح نب , ةدييعوبأو ّى .تلأو ريبج نب ديعسو دعس نبأ

 ليقو . نيتسو مسن ةنس امىفوتو ةفوكلا لزن مهريغو ةفراط نب ميكو ثراحلا
 بك راذإ اليوط ىدع ناكو ةيبتق نإ لاق . .ةنسئ رس دعو ةثام نبأ وهو ناغ نع

 بقع هل قبب لو لاق نيقص#ع : لجلا ىلعمم دهشو ضراالا طخت هلجر تدلك سرفلا
 مهو ماح ن هلل كيم هدلو نم ماح بقع اعإو ةرمعو ةدسأ هيتلبأ لبق نم الإ

 قيدصلا ركب ىلأ ىلع ىدع مدق يي هللا لوسر ىفوت الو ءالبرك رمت نولزني
 ةقوق ةمم تبنو مالس الإ ىلع تبثو هموك ةقكدصل ةدرزا ثتقو ىف هلم 00 ىضر

 دنعو مهدنع |ظمم هموق ىف اني رش اداوح نأكو برعلا نم دئرأ نميق أودتري مث

 انأو هلإ ةالص تقو لع لخد ام لاق هنأ هنع ىور . باوملا رضاح مهريغ



 ءايسأالا بيرذوم قذر

 قارعلا حوتف دبشو هيلع لغد اذإ همركي لني هللا لوسو ناكو اهيلا قاتشم

 رسجو ا ربمةعقوو ةيسدلقلا ةعقو رضحل هنع هللا ىضرباطخلا نب ريع نمز ىف

 هعم دهشو ماشلا ىلإ راس نيح ديلولا نس دلاخ مم ناكو كلذ ريغو ديبع ىأ

 ىضر قيدصلا ركب ىلأ يلإ سامخأالا ديلولا نب دلاخ همم لسرأو هحوتف ضعي

 ةنيورو ' قح نو تاراج نها لوقيو لمالل زبخلا تفي ىدع ناكو هنع هللا

 رمت يتأ لاق . متاح نن ىدع نع ىراخبلل ظذللاو لسمو ىراخبلا ىحيحص ىف

 ىف ءىط نم لجرلل ضرفي لمجل يموق نم سانأ ىف هنع هللا يضر باطخلا نبأ

 ىعضرعأف هبجو لايح نم هتيتأ مث ىنع ضرعأف هتلبفتساق ىنع ضرعيو نيذلا
 اورفك ذات نما كفرعأال ىلا هللاو لاق . كحبضف ىفرعتأ نينمؤملا ريمأ اي تلق

 هَل لوسر هج هجو تضيب ةقدص لوأ نإو اوردغ ذإ ثيفوو اوربدأ ذإ تابقأو

 لاقو رذتع ذخأ مل * هيا ل لوسد ىلإ ا تنج ءىط ةقدص هباحضأ هوجوو 6

 قوما نم مهمونب امه رئاشع تاداس مهو ةقافلامبس تذحجأ / 4 تضرف امإ

 لاذ 53 0 6 اذأ ىل ىدع

 ن ةرارز ن ةورق نب نيعلا حقب ة ريم نب ىبدغ ع نب ىدع 00 8

 ةعمر نب ىذع نب ثراحلا نب ةعيبر ن' بهو نب ورمع نب ناونلا ن مقرالا

 نب ةيواعم نب مثارم نب روث نب ةيواعم نب ثرا_لا نب نيمرك "الا ةيواعم نبا

 اوةلتخاو ةريزخلا لهأ ديس ىرزملا ةورف وبأ ىدتكلا رخفع نب ةدنك وهو رو

 لم دفو قرم انئأ هنع ىراخلا ظفل نأ عا هصئام ةفعسأ شمام . دجو )١(

 اورفك ذا تماسأ ىلب لاق نيممؤملا ريمأ اب ىف رعت امأ تلقف هيمسيو الجر الحر وعدي

 اظفلو .اذاىلابأ الف ىدع لاقفاو ركنأ ذا تفرعو اوردغ دا تيفوو اوربدأ ذاتلبقأو

 هللا لوسر هجو تضيب ةقدص لوأ نا ىل لاقف رمع تنتأ هنع رخآ قبر طن لم

 ىلص هللا لوسر ىلا اه تح ءىط ةقدص هباححأ هوحوو سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ةيريمملا ةعابطلا ةرادأ ها سل الو ىراثعلل سلف اذهادع امو . سس و هيلع ىلاعت هللا



 اور ةيأرع ةمسأ نم

 .مهريغو يناربطلاو ىركسملاىلعو مصاع ىلأ نبا ءرك ذف ى مات مأ ىلاحص هنأ ىف

 فالتخالا ببساعإو ىعبا نأحيسصلاوو يب نورثك لإ هوك ذب 1و ةباحصلا ىف

 هيلا اص

 ىدع هوبأ امأو اياحص ميضعي هنظف ةلسرم 7 ىتلا نع ثيداحأ ى ىور هنأ

 لماع ىدعنب ىدع ناكو فالخ الب نايباحصف ةريمع نب. سرعلا همعو ةرعمع نبأ

 لاعتسا وةريزخلا لهأ ديس هل لاقي ناكو لصوملاو ةريزإلا ىلع زيزعلا دبع نب رمح

 ةياحصلا نه دحأ قبب لو رمع دعب شاع هنأال هل ةبحصال هنأ يلع لدي هل رمع

 هنع ىور . صرملا همع نع هيبأ نعىدعىور .(١)نيزملا ديعنب رمع ةفالخ ىلإ

 ىلع اوقفتاو قئالخو مزاح نب ريرجو ملاو رهبزلا وبأو ىنايتشسلا بويأ

 ةريزجلا لهأ ديس ىدع نب ىدع ىراخبلا لاق ٠ هحالصو هلضفو هتدايعو هتلاالح

 مهم لزايل لجو زع هللا نإ ةثالث ةدنك ىف ناورم نب كألملا ديع نب ةحلسم لاقو

 يدع نب ىدعو 2 نب ةدايعو ةويح نب ءاحر ءادعأللا ىلع مهم رصنيو ثيغلا

 نبا لاقو هلثم نع لأسب ال لينح نب دمحأ لاقو .ةق .ةقث متاح ونأو نيعم نبا لاقو

 لاق اهيقن اك سان ناك دعس نب دم لاقو . هيبأ د٠ مسي م متاح يأ

 ه للا هج رةلامو ٠ نبرشع ةئس ىدع نب ىدع قول ٠ مالس نب مسالا كيبع وبأ

 د
 هاا# . . . 000 6 5 .٠

 ىشيرقلا ىدسالا ىهف قرف ىزعلا ديع نب كسا نب # لفوت نىدع 5 2536©

 همأو ةباحصلا ىف ربلا دبع نبأ هركذ لهون نب ةقرو وخأ ةنع هللا ىفر ىناحصلا

 راكب نيريبزلا ٠ ركذ اذكه ىهموعل اارش طبات تخأ نايف نب راج تنب ةيمأ

 « توم ر صح ىلع نامعو روعل لحب 3 تقلا مول ىدع مسأ

 ىف بذهملا يف روكذم هنعّللا ىفرياحصلا (ى وسو الاةبارع# ٠9

 ن ار وهو ةدحوملا ءايلابو ءارلا فيتو نيعلا حتذب ةبارع وه رعسلا باتك

 اذه نم زيزعلا دنع نب رمع ةمرت يف دعب فاصملا هرك ذام يقاني اذه لوقا ()

 هلا ع برا ع كل |! معك لل
 دعسو لهس نم بهوتسأو ديزي نب بئاسلأو أسنأ عمم زيزعلا دبع نب رممنأ باتكلا

 سو هيلع هللا ىلع قطصملاد ف برش اجدق

 ( ءامسألا بيذبت ١ جس م)



 ءاممالا بيده قر

 وربع نب جوزخلان بثراح ا نب ةثراحن مشجنب ديز نب ورمحنب ىظوق نب سوأ

 سوأ هوبأ ناك ىناحصلا ىثراحلا ىمو الا ىراصت الا سو الا نب كلام نبا
 ع ًّ ا هتلارص 14

 1 2 رع هيلع ىئلأر رست دهن هدم

 هموق تاداس.٠ نم ةبارع ناكو بزاع نب ءارعلاو رم نبا مهلم رقت : عم هدرف دحأ

1 
 قى اولاو قح سأ نيالاق .نيقف يل ا ا 1

 نبا لاق ةدايع دهس يس سيكو رفعج تح شا كبعل دوملا ف ساق ناك اداوح 53

 تدرأ لاق كمدقأ ام لاف ةنيدللا ديرب وهو رعاشلا خامشلاة بارع ىبأ درعلاو ةببتق

 هر جر همك و هاسكو اريو ارمتدلا هرقوأت ناريمب ةوم ناكو ىلهال راتمأ

 اهيف لوقي ىلا ةديصقلاب هحدتمأو ةئيدلا

 نيرفقلا مطقنم تاريخا ىلا © ومس ىسو الا ةبارع ثتيأر

 رن ب0 رب را ثار 0 هد ملا هيأ 6ع اهاقلت دج تعف أ م ذأ

 نم ناك هنعّشا نضر ىناحصلا ى سلا معي وبأ(ةي راع سا نضاب رمل 1 31

 يدا فوعنب 3 لاق ٠ صقح ن اكسو ماشلا لؤي نيئاكبلا نم وهو ةفصلا لمأ

 !نأ ىأ مالسالا مير انأ لوقي ةسيع نب ورمعو ةيراس نب ضايرعلا نم دحاو لك

 نسل ىللا ن نع ىور * هيحاص لبق ةاسأ اهيأ ىرديال ءىش لو ملسأ نم عبا َر هيلأ

 22 م سه ةنس يفوت ,نيعباتلا نم قلخو ةباحصلا ن هه هرعغرو ىلع عاملا ةم ان وأ

 « رييزلا نا مايأ قى ىفوت ليقو نيميسو

 ةيل الاباب ىف بذهلا ىف هركذهنعّشا ىطرىناحصلا (دعسأ نب ةجخلرعإل 20197
 نب ةجخل رعوه ريلادبع نءالاق .امييف الا بتكلا هذه يف هل ركذال هسبل هركيام بابو

 ىعيمتلاب رك نب دعسأ نب ةخرع وع معأ وبأو هدئم نبا لاقو ناوفص ن دمسأ

 برك نب دعسأ نب ةجخلرعوه فارطالا ىف رك اسعنيمساقلا اوبأ ظفاملالاقو.ىرصبلا
 نب ةانم ديز نبا ب بك نب فوع نب دراطع نب ةنحس نب بابج نب ناوفص نا

 مويؤطذ فقالا مب بالولا مو ةقنأ بنصأ قيدزاطعلا ىدمحا ةرغ نب 2 م تاي أ عدداطعلا فلا 9

 هشبا نبا هنع ىور .هذنع ةعقولا تناك ءام مسا بالككلاو ةيلهاملا مايأ نم



 وف ةورع همسأ نم

 هأور .نسح بهذ نم فنأ ذاخما ىف هئيدحو ةجخلرع نب ةفرط نب نهرلا دبع

 « نسح ثيادح وه هريغو ىئلمرتلا لاقو ىئاسنااو ئذمرعلاو دواد وبأ

 رصتخلا ف روك ذم قراباا دعجلا يأ نبأ لاقيو (دعجلأ نب ةررعإ] 08
 نطب قرابو ىناحصلا وكلا يقرابلا ىدز'الا ةورع وه ةلكولا باب ىف بذبملاو“
 نزام نب ةبلعم نب سيقلا ءقرع ١ نب ةثراح نب ىدع نب قراب وهو دزالا نم

 بحشل نإ به نب نالهك نب ديز نب كلام نب تبن نب ثوغلا نب دز "هلا نب
 بسنف قراي هل لاقي ليج دنع لت هلال قراب هل ليق اماو ناطحق نب برعي نبأ
 رشع ةنالث يت هللا لوسر نع هل ىورو ةفوكلا ة ةورع ء نكس كالذريغ ليقو هيلأ

 ءاضق لع هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع هلمعتسأو ثيدح ىلع اهنم انتا اثيدح

 نب حيرشو ىعيبسلاو ىبعشلاو مزاح بأ نب سيق هنع ىور. حيرش لبق ةفوكسلا
 الآ ةرشعب هأرتشا رف ابنم.سارفأ ةدع هعم اطبارم ناكو نورخ و ءىلاه
 ةطوبرم اسرف نيعبس دعجلا نب ةورع راد ف تيأر ةدقرغ نب بيبش لاقو .مثرد
 * لجو زع هللا ليبس ىف داهجلل

 هللا ديعوبأ وه بذهلاو رصتختاىفرركت( ى مباتلا ريب زلا نيةورعإل ' 5 * ©
 يشب رقلا ىصق ىصق نب ىزعألأ دبع نب دسأ نب دايو نإ ماوعلا نإ ويزلا نب ةدرع
 قبسو ةنيدملا:ابقف ةعبسلا ءابقغلا دحأ ةنبدملا هيقف للملا ىعباتلا ىندملا ىدس لإ
 تنب ءاهسأ همأو للا دبع هاخأو هابأ عمس ديز نب ةجراخ ةمجرت ىف مهاب

 8 نب ماده هشأو مازح نب مكح م كحو ديز نب ديعسو ةشناع هتلاخو ركب

 روسملاو ىلعني نسحلاو ةماسأو ةريرعابأو ديمح ايأو بويأ | ابأو ةعبرالا ةلدابعلاو

 ىضرةباح لأ نم مهريغو لاه مأو ةملس مأو ةيواعمو رهشب نب ناههالاو ةريغلاو

 كارعو ةكيلم يبأ نياو ءاطع هنع يور. نيعبأتلا نم مووغو قئالخو مب

 هوديو ؤيزملا دبع نب رمعو ىرعزااو نمحرلا دبع نب ةملس وبأو كلام نبأ
 لاق“ مهريغو نيعباتلا نم م قاالخو ةورع ونب نامعو نا دبعو يبكنو دمتو ماشه



 نمءزج هنمانملعت ام + هلو ماشع هنبا ا لاقو. ردك ال رع ةورع ع نك بابش نبا

 مساقل | ثالث ةثئاع ثيدحب سانلا لعأ ناك ةنببع نبا لاقو هثيدح نم ءزج ينلأ

 هيقانمو أئيث انومامأملاع ابيقف ثم دحلا ريثك ةقن ناكدعس نبأ لاقو .ةرموةورعو

 قون روهجلا لاق .هملع روفوو هتبترم واعو هتلالج ىلع م وهو ةروبشم ةريثك

 < هللا ههحر نيمستو مسن“ ةنص ىراخبلا لاقو . نيعستو عبرأ ةنس

 ليقو دومسموب أوه هنعهللا ىضر ىناحصلا © ينقئلادوعسمنب ةورعإلل
 نب ورمع نب بفك ن ب كلام نب بتعم نب دوعسم نب ةورع ءارلاو ءاثلاب روفعي وبأ

 نب ةصفخ نب ةمركع نب نزاوه نب ركب نب هبنم نب فيقث نب فوع نإ دعس
 ةيثيرقلافانم دبعزب سمش دبعتنب ةعيبس همأو ينقثلا ةلءملا نيعلاب ناليع سبق

 أ1 قحسأ نبا لاق .دوعسم ىف دوعسم نب رماع ىنأ نب ةبعشنب ةريفلاو وه عمتج

 ىلإ مجري نأ هلأسو رسأف دوعسم نب ةورع هعبت فيقث نم سلع ىنلا فرصنا

 مالسالا ىلإ مهاعدو هنيد ربظأو مييلا عجرف اعاطم اببح مهيف ناكو مالسالاب هموق .

 ةمارك لاقق كمد ىف ىرث ام هل ليقف هلئقف مهس هباصأف هجو لك نم لبا هومرف

 لوسر عم ممارلتق نيذلا ءادبشلا يف ينوتفداف ىلإ ل أ ايقاس ةدابشو 5 هلأ ىنز 1 أ

 ىسع توأرو لاق كلي للا لوسر نأ هريغو ملم حرحص ىو .هموق ىف نسب

 * دوعسم نإ ةورع اهبش هب تيأر نم برقأ اذاف بره نبا

 فوقولا ثيدح ىوار هنع هللا ىضر ىباحصلا (سرضم نب ةورع) و7

 فيرط نب ورمع نب مال نإ ةةراح نع صوأ نب سرضم نب ةورع وه ت تافرعإ

 ةد راج نب بدنج نب نامور نب لهذ نب هاعدج نب كالام نب ةمام سس ورمع نبا

 ةسيسم ماح نب قد ىف رف مشا ناكو هةموق ف 0 جاضن ناك 0 كيس نأذ ىناطلا هىع نب ةرطق نبأ اديس ناك , ءاطلا ءارط ٠ طق ننإ

 ةنلغع ىورو عادولا ةحدح ع يللا عمم دهشو ةسانرلأ ميظع هوبأ نأكو ةسطرلا

 - ىعشلا ريغ هنع ورب / يىبدلا ند ىلع لاق .اًةيدح



 ضقت ءاممالا بيدهم

 قتضورلا فروكذم فسوي ن داصلافيقخو نيعلاركب 4 ماصع# 4 +
 فرصي مل ءارقفلل يموأ اذإ هنأ ىعفاشلا نع لقت نيك اسماو ءارقنلل ةيصولا
 ءاوسنيقيرفلاىلإ فرصلا زاوج بهذملا ىف روهثملاو همكع زوجيو نيكاسملا ىلإ

 )١( هرهنيك اسللمأ ءارقتق يصوأوه

 ىف طيسولا ىف هرك ذوبذهلاو رصتخما ىف رركت (حابر ىنأ نيءاطعإ
 دمع وبأ ءاطع ةينكو لسأ مابر ينأ مماو .نهترملا ءطو ةلأسم ىفنهرلاو ضيحلا
 نيسعباتلا راك يف دودعم ءاطعو ي رهذلا ىشيرفلا ميثخ نبا ىلوم يشيرقلا ىلا
 نباورمعوا ةعبر الإ ةلدايعلا عمسو ةكعأشاو نافع نب نامع ةفالخ رخآ ىف دلو

 ىور.مهلع ها يضرةباحصلانم نيرخآت اعامجو صاعلا بأ ناورميزلانبأو سابع
 قئالخو نيرخآو ةدائكو ىرهزأو رانيد نب ور معك نيمباتلا نم تاعامج هنع

 انباحصأ خويش دحأوهو نيروبشلا مهتم أو ةكم ل |ءأ تقم نم وهو مه

 .باتكلا اذه لوأ ىف قبس اك يسع هل 1 لوسوب ةلصتقاا هقفلا ةلساس ىف 0 لأ

 دهام وسو واط و ءاطع ريغشا دنعامهلعب بلطي نم تيأرام لاق ليبك نب ةماس نعاني ور

 يبأ نبديعس نعاني ورو*ساالادنعسانلاىضرأ ءاطعاكلاق ىعازوالا نع انيورو

 ءاطعو مبهارب أو بيسا!نب ديعس ونسحلا مهفل ا نمل ابأ مةعبرأ ممتجا اذإ لاق ةبورع

 فس ى يمفاشلالاقو. ةجمح نيعبس ءاطعجمح لاق ىليل ىنأ نبأ ن ,عو.راصن الاةعأ» ءالؤم

 ْن ء حييحسلا هدانسأب ماح لأ نب دآاىورو. ةاصومشبحلا هاك دع ن يبان

 هولأسف هك رع رم ع نبأ انيلع , مدق تاق همأ نع ديعس نب ورع نع اك وثلا نارفس

 هيلث نيرطسب ردشي اهلك ل رصالا ف ضايب اذه )١(



 ءاظع ةيمأ نس نو

 هاطع قاف لاق ةعير نعو*حابر يبأ نبأ مكيفو لئاسملا ىل نوعمج رمح نبا لاقف

 جحلارمأب لعأ سانلانمدحأ قب امراقهنعهشلاىضر وقابلادمصنع و "ىوتقلاف ةكملهأ
 ليعامسأ لاقو «متطتسأ ام ءأطع ثبدح ع نم اوذخ ًاضيأ رقابل أ لاقو* ءاطع نم ةأنئأ لاق

 لاقو * ديؤي هنأ انيلا ليخم ملكت أذاث تمصلا ليطي ءاطع ناك ةيمأ نبا هنلظأ

 احنأص جاحلا ف نورمأب ةيمأ ىنب نامز ىف مرك ذأ نايك نب رمع نب ميهاربأ
 هتبامأو هتلالجو هقيثوت ءإع اوقتثاو حابر يأ نب ءاطع الإ سانلا ىتني ال حيصب

 عبس ليقو 'ةثامو ةرشع عبرأ ليقو.ةئامو ةرشعس مخ ةنسروهججالاق . ةكمب ىفوت

 نم هجورخ لبق رصقلا هلف ارفس ناسنالا دارأ اذإ لاق هنأ هبئارغ نمو ,ةرشع
 ىف هتحضوأ دقو رويجلا هتلاخو دوعسص نبا باحصأ نم ةفئاط هقفاوو دابلا

 تراك اذإ لاق هنأ هنع هريغو رذنملا نبأ هنع هاكح ام هبئارغ نمو . ٍلسم ح رمش
 ةالص الو ربظ الو ةعمج و اهدعب نو هو ذب .فلأ ةلص تيجو ةعئجلا موي ديعأا هل مد 11

 ه رصعلا الإديعلا دعب

 دم وبأ لاقيو نامءوبأ لاقيو بويأ وبأ وه ( ىتاسارحلا ءاطع) ٠
 قدز الاةرسيملاقيو هللادبع ملسم ىأ مسأو سم ىنأ نب ءاطع اص وب ١لاشو

 نم ءاطعو 5 ةرمص ىلأ نب بابملل قوم وهو ماشلا ءاطع نكس ىخلبلا يتاسارخلا

 سنأو سابع ن او ةرحع نإ بعك و لبج نب ذاعم نع ىوز * راكلا نيعباتلا

 ملسم ابأو ةمركعو ريبجنب أو بيسسلا نبأ سو الصرع ىدعسلا نب ا دبعو

 ئرهزلاو ىريقملاو ةورعو اعفانو حابر ينأ نإ ءاطغو نيين الوخلا سردا ابأو

 كامورممو جيرج أد لبد بأ نب ءانع نع كود نيعباتلا نم نيرخآو

 نم قئالخو ىعازو لاو محارم نب كاحضلاو ءاطع ٠ نب نايع هنبأو ه ةيفمسو

 ديزي نب نمحرأأ ديع نعأنيور ٠ تل قسد نيعباتلا نم وهو ةئ لإ



 معو ءايسالا بيذهت

 دبؤت نب ديزيايو ديزي نإ نقح جرئادبع اب أب انطيطاسف ىف نيو يدان رثك أ وأ هثلث

 رسبأ راهنلا اذه مايصو ليلا اذه مايق ارلصو اوؤضوتف اوموق راعلا نب ماشه ابو

 ىلع لبقي من ءاجنلا ءاجنلا مت احولا احولا ديدملا تاعطقمو ديدصلا بارش نم
 نيثالثو سجل ةنس سدقملا توبب نفدو لمحل ءاحيراب قوت ٠ ملسم هلىور هتالص

 هلأ هعحر نيس ةنسدلو ليق ةثامو نيئالثو ثالثةنس ديبع وبأ لاقو . ةثامو
 راسي نب ءاطع د وبأ وه رصتحلاف رركت راسي نب ءاطع # ١

 وخا اهنع هللا ىضر نينمؤللا مأ ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم ىلوم ىندملا ىلالهلا
 دوعسم نبا عمس نيعباتلا راك نم وهو راسب ىب هللا دبعو ثالملا ديعو ناملس

 ورمع نباو سابع نباو رمع نباو بوبأ ابأو مالس نب هللا ديعو بمك نإ ىفأو
 كلام ابأو ةريره ابأو ىردخلا ديعسابأو مفار ابأو ىثيللا دقاو ابأو صاعلا نبا

 ماح وبأ لاو .مهنع هللا يضر ةنوميم هتالومو كلاخ نب زو تباث نب زو 0 0000 لا ظرل  معل . لا . 5 .

 لرب تاعامج هنع ىور هم ةعايس ىراخبلا تبئاو دوعسم نبأ موسإ ل

 كحس نبا لاق .امهريغور راند م نأ ورمجو ئ .محزا دبع ( نا ةملسوبأ مهتم نيوباتلا

 وأ ثالث ةنس « فوت أ نب ديزل !اق هقيلوت ىلعا اوقفتاو ثيدحلا ريك شا ناك

 حصأ أاذهو نيعسو عبرأ ةنم قوت ريغ نباو لع نب ورم لاقو . ةثامو عبرأ

 » نيهس وعي نس ىدع نب مثيلا لاقو

 باب ىف بذهملا ىف روك ذم هنع هللا ىذر ىاحصلا ( ىظرقلا ةيطعإلا 5
 دحاو ثيدح هلع ىنلا يبحصو ملساف ةتيدملا توهم ةظيرق ىب نم ناك رجعلما هللا 00 هرم جاف 8

 ارئاكف ةظقيرق ىب رى نم تنك لاق ىف 0 اسنلاو ىذمرتلاو دواد ىنا نيس يش

 ه1 راف تيفي نميف ثنكو لتقيم تيا ا نمد لقت رعشأأ تدنأ نق نورظاي 1

 دوام هلع ىور .٠ كسل فرعت هلو ثريدحأ اذه ريغ 4 فرعأ ال راماعلا لاق

 يذمرتلاو دوأد وبأ هأور اذو هنيدحو بئاسلا نب ريثكو ريم نب كىلثلا ديعو

 - حييحعص نسح ٌثبدح وه ىذمرتلالاق 1 ةحيدص ديناسأب ياسنلاو



 ءامسألا بيهن نلرف

 ىف بذهلا ىف روك ذم هنع هللا ىذر ىباحصلا 4 ثراحلا نب ةبتع) 491

 ليقو .روهشملا ىلع ةلمبملا نيسلا رسكب ةعورس وبأ وه دوهشلا ددع باب رخآ

 ىشيرقلا ىدق نب فان دع نب لفون نب رماع نب ثراسحلا نب ةبقع اهحتفب.
 ثيداحأ ةثالث ىراخبلا هل ىور . ةكف حتق موي ملسأ قاحصلا ىكملا ىلفوتلا

 اكتعضرا ءادوس ةأرما تلافف ةأرما جوزت هنأ بذبملا ىف روك ذللا هئيدح اهدحأ

 ىريزلا بعصمو ثيدحلا لهأ لوث وه ةعورس وبأ هنأ هانركَذ ىذلا اذهو.

 « مينفلا موي املسأ ةيقع وخأ ةعورس وبأ بسنلا :العأ روبمج لأقو.

 بذهلاورصتٌلاف رركت هنع هلل ىفر ىباحصلا ٌيرماع نب ةبقع) 4

 ورع وبأ لاقيو ديل وبأ لاقيو رماع وبأ لاقيو دامسوبا لاقيو دامس وبأ وه

 نب ةبقع دوس الا وبأ لاقرو .دسأ وبأ لاقيو .ديسأوبأ لاقيو .سبعوبأ لاقيو
 8 رب ىدع نب ةعدوم نب ةعاقر نب ورمع نب يدع نب ورمخ نب سبع نب رماع

 لوسو نع هل ىور + ىبخ ةنيبج 0 سيق ني : نإ دعب يا نب م - 6

 هاا .٠ ما. تاحاأم .٠ ماا. ثم فلا
 كما لسلو .ثيدح ىراخيللو ةكعسلا ىلع اهنم اقفتا اثدح نوس#تحو ةسخ يلع

 نم قئالخو ةباحصلا نم اهريغو سابع نباو هللأ دبع نب راج هنع ىور
 نكسو اموت باب نم ناس ةرطنق ةيحان ىف راد هل تناكو قشمد نكس .نيعباتلا

 هرم ل فكرا ةنس ابم قولو نيعبر دأو و عبوأ ةنس ن نايفس يشأ ن نب ةيواعمل ابيلوو هو ريدم

 0 نآرقلاب انوص سانلا نسحأ نم ناكو نيسخو
 0 9م 34 ١مل باطلا م نإ ربع ىلإ

 ةعيس ف ؛تذدلأ لصور قسمد حمم دنع لا ىضر

 رح 5
 هب نفشتو نسل هللا لوسر رعق دنع هئاعدب فصنو نيموي ىف ماشلا ىلإ اهنم

 <« هقيرط بيرقت يف



 نقف ليقعوةبقع همسأ نم
 سس: (١)وه داوسلا جارخ ف بذبلا ىف روك ذم # دقر :نب ةيقعا» 06
 باتك فوك لم 0 لقرتاكلا (طيسوبأ نةب)ا 4 د

 «ىثرقلا فانم دبع ن سمش دبع

 رصتلاف رركت هنع هللا ىطر ىلاحصلا 4 بلاط ىلا نب ليقع) 7
 ىسع وبأ ليقو ديزي وبأ وهو نيعلا حتفب وه زوشنلا باب يف بذولا ىف هرك ذو

 يئرقلا فانم دبع نب مشاه نب بلطلا دبع نب فانم دبع بلاط ىلا نب ليقع

 ناك مهي الب بااطورفعجو ىلع وخأ وهو سو هللا لوسروع نبا يكمل ىمشاملا

 رفعجو نينس رشب رفعج نم نأ ليقعو نينس رشعب ليقع نم نسأ بلاط
 هأدئف ذئموي رسأو اهركم نيكرشما عم أردب روح نينس رشعب ىلع نم نسأ

 قس يس م هلال وسر يبا رجابم ةئيدملا يلا ءاجو ةيبيدحلا لبق ليسأ مث سابعلا همم

 قا ذب عيسيف ضرم 1 ضرف عجد مث رفمج هيخأ مم ةنؤم ةوزغ دهشو نامت

 نيعبرأو ةئام ربسيخ نم هيلع ىنلا هاطعاو فئاطلاو نينح ةوزغالو ةكم حتف

 باوجلا عيرس ناكو اهمايأو اهئاب أب مه ءاعأو شب رق بسنا نم ناكو ةنسلكاقسو
 دجسم ىف ةسفنط هل حرطت ناكو ىتش ةنح تاياكح هيف هلو مدخل تكسلا
 ىلا نعىور .برعلا ميأو بسنل ع ف هيلا سانا مدجيف 1 لوسر
 5 نب ُهَللا دبع هنبأ نبأو دمع هنبا هنع ىور.ثيدحلا ليلق وهو ثيدأحأ ل

 دقو ةيواعم ةفالخ ىف وت :مربغو ىرصبلا نسحلاو ةحلطزب يمومو ليقع نبا
 ةبيق نأ لاق.عيقبلا لوأ ىف ةيق هيلع روهشم هربقو عيقبلاب نفدو هرصب فك
 ىو ةزمحو نمحرلادبعو دمتو هللا ديبعو هللا دبعو سم دالوالا نم ليقع نأك

 « .ىناهماو ءايماو ةمطافو بنيزو ةلمرو ديمس وباو دمسو ديزبو نامعورثمجو

 ايلك خسنلا لوص| يف ضايب هيف )١(
 4 ءاممألا بيدهم ١ هي مم



 ناحصلا نصين ةشاكع ةقحرت نير

 فاكلأو نيعلا باب

 رصتلا ىف روك ذ ههنع هلل يفر ىناحملا 4 نيم نب ةشاكع )ل 14

 نيرثك الا ةيوارو ناروهةمناوجواهديدشتو فاكلا فيفختب وه ةاقيلالاتةيف

 ءاملا مغب ناثرح نب نصمم نب ةشاكع ملا رسكب نصح وبأ وهو ديدشتلاب

 مق ةدحوملاب ريكب نب ةرم ن سيق نب ةثلثم ءاث اهدعبو ءارلا ناكسإو ةلمبملا

 يدسالا ةكردم نب ةعزخنب دسأ نب ةعومضم ىلو الا نيتامهم نيلادي نأ دود نبا

 هاطعاف هفيسرسكت !و اولاق انسح .الب اهيفىلبأو اردب دبش سش ديع ىب فيلح

 ديدلا ض أ نما ديدش انيس هدب ىف داعق ادوع وأ أ انوجر 5 0 أ لوسر

 لوسرعم دهاشملاهب دهثي هدنعلزب امد هيلع م هللا لوس ر ىلع ىلا هتذلا تق ىتح هب لئاقف

 ثا ىضر قيدصلا ركب ىبا نمز ىف نيدترما لات ىف دهشتسا ىتحا 0 هللا

 لوسر مم دهاتملا رئاسو قدنل اوادحأ دهشو دوملا مسي فيسلا تكالذئاكو 4ع

 5 01 تبا . ع

 هعور .ةنسنوعبرأو مبرأ هلو ع ىنلا قوت لاجرلا لجأ نم ناكو تنعي هللا
 ساسو اي اسو
 - 00 2 03 1 ١ ء

 5 يي 1 هلع هلل وسو د رمسإ و لسابع نباز ةريارق وبا هع ء تاسع مقةنطا اكد هثأب تضع هللا لوشر ءرثخبو ساع داو هداه نأ هلع

 ,ىذلا نا ليوطلا ثيدحلا ىف سابع نبأ نع سو ىراخبلا ىحيحص ىف ائيور

 نوءبس مهعمو كتمأ هذه هل ليقف امظع اداوس ىأرف ممالا هيلع تضرع ع

 مم لاقق مالسلا هيلع ىبنلا مرسف مباذعالو باسح ريفب ةنجلا نولوخدي اناأ

 5 ةشاكع ماقف نواكوت مم لعو نوريطتيالو َن وكرخسإ الو نوف ل نيذلا

 عدا لاقف رخآ لجر ماق م مهنم تنأ لافف مهنم ىلعبحي نأ هلا عدا لاقق نص#

 ع هذاك ع بع كقيص لاق مهلم ىلع نإ هنأ

 ف رصتخما ق روك ذم هلثأ ودع نبأ ياسيصلا ع زبح يلأ نس ةمركع) 0 19

 هللادبعن 5 ريغملا نب ماشهن درع لبح ينأ ن ةمركع نامع وأ وه ٌكرشملا اكن



 مهب ءامسالا بيذبت

 يىوزحملا يشير هلأ تبااغنب ىؤل نب بمك نب ةرم نب ةظقد نب موزخم ب رم نبا

 ناكو لبج ابأ ص هللا لوسر هانكو محملا اب ابأ ةيلهاجلا ف ىنكي لهج وبأ ناكو

 ليجابأ هلأ لتق 0 تأ لوصر ةوأ أدع سائلا د دشأ نم ةيركع هتبأو لبج وأ

 ف انورو. لقب حفلا دعب ةمركءإس سان يلاعت هللا هادهمت ةمركع قبو ارئاكردب وي

 - وب ناك امل لاق ه: ءىناعت نا يضر صاقو ىف نس عم نع يلصوملا يلعب أ دنسم

 دم هوانا لاقو نيئأرماو لاحر ةعبرأ الإ سانا يَ ا لوسر نمأ م

 سقمو لطخنب اديعو 0 ىلأ نس ةمركع هب ةيفكلا راتسأب نيلعتم مهوعدجو

 لطخ نبا امأف حار ىلأ نب دو.س نب ا دبعو ةلميللأ داصلا مهب ةبامص نبا

 راي نب رامعو ثيرح نب ديعس هيلا قبقساف ةيمكلا راتسأب قامموهو كردأف
 سانلا هكردأف ةبايص نب سيقم امأو هلتقف نيلجرلا بشأ ناكو !رامع ديعس قبسف
 ةنيفلابادص [لاقت فصاع مهتباصأف رحيلي كرف ٍث م ركع امأو هولتع 2 قوسلا ق

 1 نا ةم ركع لاقف انهه اًئيش ؟نع ىنغت ال يتلا نان اوصاخأةنيئسلا لهأال

 ىشفاعتنا أنا دوع لع كن مهلا هريق رباا ف ىجنيامصالخالا الار جيلا قىجلي

 ُس 5 ءافاعرم أودع هتدجالف هلل ؛ 9 ىدط عضأ يف حاد ىتآ نأ 8_ يف انأ امم

 هلا هلئأ لوسز اعد اق نافع ن ا نأيع دلع ىنتخأ هتاف دعس نب ا ذيع امأو

 عيب تا لوسرات لاه خل لى ىنلا ىدت نسب هققو ىدح ناهع 4 ءاح ةعيبلل سانا

 لب 1 3 ةعبأب 3 < بأي كلذ ل اك !ث الث كالذ لمع هيلا رظنف هسأر مقرف أ ذيع

 نع يد تذدفك ىنار نيد اذهىلإءوقي ديشر لجركيت ةناكامأ لاقفهبادصأ ص

 ع لأ لوسر نامأب ن رولا ىلإ هيلا تراس ةمركع ةجوز نأ ليقو هلئقبف هنعي

 ىحلاص نم ناك 3 م السا نسحو ا ى الا ىلإ هب تءاغت اس تناكو

 يبس ىف تقتنأ ال 2 1 كيلع ه هتقفلأ الام دأ الشأ ؛ لوس راي ؛ لاق مس أ الو نيماسللا

 لات ُّق هلو عادولا ةحح مأع نزاوهتاقدصيلع 7 ىتتلا لممتساو عم هلل

 هريسو شيج ىلع ةنع هللا ىطر قيدصلا ركب وأ هلمعتسا ؛ مظع رثأ ةدرلا لهأ



 ةمركع همسأ نم نا

 انف نما ىلإ ركب وبأ اضيأ هبجو مث مهيلع ريظف اودئرا اوناك و نامع لهأ ىلإ

 نيلسلا كاع مم ركب ىب | ادهاجم ماشلا ىلإ راس ةدرلا لهأ لانق نم رف

 تأمر
 فوطب 4 هلع هلئأ أ ىضر ركب وبأ ج رخو ةئيدلا نم نيليم ىلع فرحلاب أوركسع اند

 ىصتئاف ةرهاظ ةدعو حامرو سارفأ ةينام هلوح ايظع ءابخ رصبأت مهركسع يف

 ' لاقف ةلوعملا هيلع ضرعو اريخ ءازجو رك وأ هيلع لف ةمركع هابخ وه !ذاف هيلإ

 نيدانجأب دهشتساو ماشلا ىلإ راف ريخم هل اعدق راتبد املا ىعم ايف ىل ةجاح الإ

 ثالث ةنساهالك رفصلا» رمونيدانجأ تناكورفصلا ح رك ليقو كومربلاب لبقو
 نيبو ةلءرلا نيب نيطسلف ضرأ نم مضوم اهحنفو لادلا رسكب نيدانجأو ةرشع
 موي ةمركعلاقو ةنس نوتسو نانثا دبشتسا موي هل ناكو نورججلا_#ةيو نيريج
 ىلع عيابي نم ىدان مث ع: رفأو نطوم لكيف كلَ لوسر تلتاق كومربلا

 هوجو رم ةثاهبرأ ىف.روزالا نب + رآرضو ماشه نب ثراملا هع هعيابف توملا

 رارضالإ اوانقو تاحارج اميمج اوتيئأ ىنح دلاخ طاطسف مادق اولتاقق مهناسرف
 ءافلا رسكب لخموي لهج ىب بأ نبأ ةمركع نأ ىرهزلا نعاتورو.روزالا نبا

 هوجوو هردص تحرج ىتح ةنسالا بكري ناك هئاو ءالب سانلا مظعأ ناك ابحتفو
 يزملاو تاللا نع ىسفني دهاج أ تنك لاقف كسفنب قفراو ل ا قا هل ليتك

 ىتح امادقإ الا دوب رق ادب لاو الو سوو هلا نع كلا اهتم ذأ ايل اهذباق

 < هنع هللا ىضر ثيداحأ يفي ىبالا نع يور لتق

 دلاخ نب ةمركعوه ةمومأم لا ةيدىف بذهملا ىف روكذم(دلاخ ب ةمركعإ) 6

 ىوزيلا يشيرقلا موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ماشه ني يماعلا نبا

 ىور. ريبج نب ديعسو سابع نباو رمح نبا عمس هقيئوت لعق فتلا ىعباتلا كلل

 مهريغ قئالخو ةدانقو صوواظ نبأو نايفس ىلأ نب ةلظنحو رانيد نب ورمع هنع
 5 ءاهعوأاف و بسقمع و ءاععج فدز قو ف زاحملا هل قوز اضن هك دو «ءاطعتافو تقسو ءاطع دد ع

 رخآ ىف بذبلا ىف هركذو رصتشا قرركن4 4صابعنءاىلوم ةمركع) 5



 نم فدل هصأ ىبدملا دنا شامل سابع نبا لوم ةمركع لا ادع ع ربأو وه < رايطاا

 2 ابع نباو ةدانق ابأو ىلع نب نسحلا ممس .نيعبانلا راك نم وهو برغل لهأ
 .مهريغو ةيواعمو ديعس ابأو ةريرع ايأو ورمع نرباو ربع ناو
 ىصيبسلاو ىمختلاو ىيعشلاو ءاثعشلا وبأ مهتم نيعباتلا نم تاعامج هنع ىور

 لاقهريغ نم قئالخو نيعباتلا نم متريغ قئالخو رانيد نب ورمعو نيريس نبأو
 لاقو.مالسالا ىلع همهماف ةم ركع يف ملكتي نمتيأر اذاو لاق ةفث ةمركع نيعم نبأ
 سيا ىراخبلا لاقو.هيأرأ ديعس نب ىكيو كلام هيلع ركذ ااعاو ةقث وه ماح وبأ
 نم ارمي للعلا ريثك ناك دعس نب دمي لاو .ةمركمب جتحيالا انباحصأ نم دحا
 زانيدنب ور نع دعس نا 5 ذو .هفسانلا ملكتيو هئيدحب جتحي سيلو روحبلا
 لاقو هولأساف ر ديلا اذه لاقو ةمركع اهنع لأسا ل رئأسم ءاثمشلا وبأ ىلا عند لاق
 ةمركع لاقو *سأنلا هب هيمرب امن ءىرب وهو ةقل ةمركع لحعلا هللا دبع نب دهحأ
 . معلا نماباب نوفي حتفف ةملكب ملكتي لجرلا عمسأف قوسلا لا جرخال ىلا
 ةيثالأ منتع 1 يدعي ادجأ بأ لقد. ةمركع ساس نبا كلوم | محو ألاقو
 هل ىور قيببلا لاق ميحاحص حاحصلا باحصأ هل دأو ةمركع نع ةياورلا نم

 « ميس ليقو تس ليقو سمس لوقو ةثامو عب ءزأ ةنس قوت 0 نودىراخبلا

 ماللاو نيعلا باب

 ىرضحلا مماو هنع هللا ى طر قاحعلا « يرضملا نب ءالعلا 3 5
 نب جرزخلانب كالام نب فيوع نب كلام نب ةعيد نب ر ربك ١ نب دابع نب هللا دبع

 لاقيو ةيمأ ب فيلح ىرضحلا توم رضح نب عنقم نب ديز نب ىدص نب لأ
 ىنلا قوثو نإ رحبلا هيلع ىزلا هالو *كالذ ريغ لاقيو دامعنب هللا دبع هيبأ ىف
 ةرششع درا دس يوكو امهنع هلل يضر رمت 3 70 وبأ هر أف اهيلع وهز 6



 رحبلا ضاخ هنأو ةوعدلا باي ناك ليف ابيلع ايلاو نبرشعو ىدحا ةدس ليقو

 ىراخبلا هل ىور :نيرحبلاهنع ةدرلأ لهأ لاتق فماظع رثأ هل ناكو نهلاق تايكب

 8 ةريره وبأو ديزب نب بئاسلا هنع ىور ادحاو اًثيدح ملسمو

 ىلع ةالمعلاف مامالا فقومىف بذبملايف روكاذم هيدايز نب ءالعلا »9 غ1 19

 يور .ةيل نعئور . ىعباتلا ىرصبلا ىودعلا راهم نب دايز نب ءالعلا وه تيما

 - مزاح نب ريرجو ةداتن هنع

 ةعصعص نب رماع نب ةعيب ر نب بالك نب رفوح نإ صضصوخالا ن فوع نب ةثلثلا

 القاع ايلح مييف أديس هموق فارشأ نم ناك ةفلؤاأ ةباحصا نم ىنالكلا ىرماعلا

 دعب هموق ىلا داع م ماشلاب قلو فئاطلا نم كس ىنلا داعنيح ةيقلع دترا 9

 همالسأن سو ملسأ مب مزهنأف ةيرس هنعشأى ضر ركبوبأ هيلالسرأف جلع ىنأأ ةاقو

 - ام قوت ناروح لع هع هّللأ ىكر باطخلا نب رمع هلمفتساو

 أ هش < خد ١ هاو ع عما لإ و دار» ا « سم
 ند عضاوم ق ررخد دوعسم نبا وه هللا دبع نع« ىوارلا ةيقلعإ 7*4

 نب سيق نب ةمقلع ل يش وأ وع . ناماا لوأ قو قالطلا فو حاكتلالوأ ىف بذبلا

 لاقيو مخنلانب فوعنب ركب نب ليم نب نامالسنب ةمقلع نب الأم نب هللادع

 وهو عرابلا هيقفلاليلجلا وييكلا يجباتلا فوكلا يعخنلا مخنلا نب رشتنملا نب ركب

 باطخلا نب ربك عم ىعضنلا مهاربا ىلاخ ديزي ىبا نمحرلا ديعو دوسالا مع

 ىرعشالا ىسوم ابأو ةفيدحو ابايخو ىمراقلا نايلسو دوهسم نباو ايلعو نايعو

 ميهاراو لئاو وبأ 46 ىور 1 مهذع هللا ىضر ةباحصلا نم مهريغو ةثئاعو

 هرم مهرشو ميضلا وبأو دي .٠ رمحرلا دعو 00000 أ مءلاو هجالاو
 ان © دل دلع ند ع 2 ظل 0و ىع 2 ىت و2

 ميهارأ لاق هتقيرط ليمجو ةمفع روفوو لد مظعو تل الح ىلع اوعجأو نيوعباتلا

 نم ةمقلع ناك ىعيبسأا قحسا وبألاقو . دوعسم نإ ا هين ةمقاع ناك ىعخناا

 ىناعمسلا دعسوب أ لاقو .ريخطا لهأ نم ع ةمقلع ليته نإ دهأ لاقو .٠ نيينابرلا



 2 1 2 سس ؟ نسما نم ىلع ةمجرب
 نيتنت ةنس قوت . ةلالدو اب ده مههبشأو ةدوعس# نإ نبأ ب تاعصأ ركأ ةمقلع ناك

 ه ةردطأ نم نيعبسو نيتنث ليقو . نيتسو

 باتك ن م عاطقالا باب لئاوأ ىف بذهملا فروكذم (لئاو نب ةمقلع) 5
 وهو ىنلاحص هوبأ وكلا ير ضحلا رجح نب لثاو نب ةمقلع وه تاوملا ءايحأ

 برح نبك امم هنعىور .ديوس نإ قراطو ةيعش نب ةرهفملاو هيبأ نع ىور.ىعبات
 ةياوروهئياورو نيعمنت حي لاق .قافتالاب ةقث رهو امهرمتو ريمعنب كللا دبعو

 « هاكردي مل ةلسرم ايعيبأ نع رابجلا دبع هيخأ
 ةأرملا ةماما باب ىفرصتخما ىف روكذم اهنعّشاىمر (نيسحلانب ىلع) 4517
 ىلأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع دمت وب أ ليقو نسا وأ ليقو نيسحلا وأود
 هابأ عيش هنع هللا ىضر نيدباعلا نزؤ فورعملا ىعباتلا ىفدلا ى مشاملا يااط

 ناورموديىنلا جاوذأ ةيغصو ةمأس مأو ةشئاعو عفارابأو روسو ىاابع نياو

 لب فلس وبأ هنع ىور ٠ .نيعبأتلا نم نيرخآو بيسملانب ديعسو ملا نبا
 نب ميكحو ملسأ نب نب ديرو دانزلا وب او قرغزلاو ىرامعت هل ىو نمحرلا دبع

 لاق ءيثش لك ىف د الج ىلع اوعمجأو مث ريغو ىلع نب همم ده رثعج و وبأ هنباو ريبج
 ةنيدلاب كردأ ل ئرهؤأ! لاقو ,ةنيدملاب هتيأر ىمش ءاه لضفأ وه ىراصق هل ىغ

 يبأ نب ركبوبأ لاقو .هتكردأ ىمشاه لضفأ ناك ديز نب داهلاقو . هنم لضفأ
 هذه قو .يلع ن نع هيأ نع نيسحلا نب ىلع نع ىرعزلا اهلك ديناسالا حصأ 5 ةيش

 ةدحاو ةئس ىف نيسحلا نب ىلعو ىرهزلا دلو ملاص نب دق أ لاقو فالخ ةلأسلا
 نب دمحم نع انيور : نيثالثو ثالث ةنسدلو نايفس نب بوقعي لاقو نيس ةنص
 ةماصن نب ةبيش نع انيورو .اعيفر ايلاع ثيددحلا ريثك ًاتومأم ةقث ناك لاق دعس
 ىوت.رسلا ىف ةسئيدملاب تب لها أ ةلام توق هودجو نيسحلا نب ىلع ىوتال لاق
 لبقو مهنم اريفتامزم ةرثكل ءابقثلا ةنس اهل لاقي ناكو نيعسأو مي رأ ةئسةئيدملاب
 « نيعسو نيتلث ةنس قوت



 هيجنو هللا مرك بلاط ىلا نب ىلع ةجرت 0020 م

 لبالا نانسا ف تايدلا فرستح ا قروك ذم ناعدجنب (ديز نب ىلع) 4
 ورممنب ةلمهلالادلا ناكسإو مجلا مشي ناعدج نب ديز نب ىلع نسحلا وبأ وه

 ميت نب دعس نب ورع نب بمك نب ورم نب ناعدج نب هللا دبع نب ريهز نبا
 كدا لاقيو . ىرصبلا ىميتلا ىشيرقلا بااغ نب ىؤا نب بك نب ةرم نبأ

 بيسملا نب ديعسو ىدبتلا نامع ابأو كلام نب سنأ ممس ةرصبلا لزن ىععالا

 نانايفسلاو رمع نب هللا ديبعو نوع نبأو ةداتق هنع ىور . نينا نم تاعاجو

 * نيثدحملا دنع فيعض وهو قئالخو ة ةبورع ينأ نباو ةبعشو ناداجلاو

ئم دبع نب مثاه نب بلطلل دبع نب « بلاط ىأ ْن ىلعإ 5
 فان

 يلع هللا لوسر مع نبأ نينم ولا ريمأ قوكلا ىندملا كنا ىمشاهلا ىشيرقلا

 ةيسأ ليقو روبشملا وه اذه فانم ديعبلاط ىفأ مساو .بتكلا هذه ىف رركد

 ةيمشاطلا فانم دبع نب مشاه نب دسأ تذيب ةمطاف ابنع هللا ىضر ىلع مأو ٠هتينك

 ةايح يف تيفوتو ةنيدملا ىلإ ترجاهو تداسأ ايمشاع تدلو ةيمشاه لوأ ىو

 هنعفلا ىضر لع ة ةينك . اهربق فلزنو ةيمهلال وسد اهرلعىلصو 7 هللا لوسر

 وخأ وهو هيلا هب ىدانيأم بحأ ناكف بارتابأ 7 هللا لوسرهأتكو نسما وبأ

 لوأو نيظبتسلا وب أو نيلاغلا ماسن ةديض ةمطاق ىلع هرهصو ةاخاؤملاب قف هّللالوسر

 نيذلا ةرششعلا د_حأ وهو مشاه ىنب نم ةفيلخ ل وأو نييمشاه نيب دو ىمشاه

 لوسر قوتنبذلا ىروشلا باحصأ ةتسلا دحأو ةنجلاب حتَم هللا لوسر مهل دبش

 نيينابرلأ ءالعلا دحأو "نيدشارلا ءانلخلادحأو . ضار مهتعوهو مالسلا هيلع هلل

 فلتخادقو.مالسالا ىلإ نيقباسلا دحأو نب روك ذملا داهزلاو نيرويشملا نامجشلاو

 . 39 9 11 كه هدب
 ىضر ىلع ليقو ركب وبأ ليقو . ةجتذح ليقف ةمأ الا نم ٍلسأ نم لوأ يف ءاماعلا

 نأ ىلع هاملعلا عامجا يلعثلا لقتو . ىلع مث ركب وبأ م ةعيذح حنيحصلاو منعش

العلا لاق 'أهدعب لولا ف فالخلا أكإو لاق ةيغدخ لسأ نم لوأ
 عروأالاو 

 نمو . ىلع نايبصلا نمو ركب وبأ رارح الا لاجرلا نم ٍلسأ نم لوأ لاقي نأ



 56 ءايسالا بيذطبم

 لع نأب لاق نممو لالب ديبعلا نءو ةُراح نب ديز ىلاوملا نمو هيد ءاسألا

 هاورو . مهنع ىذمرتلا هاور ٠ مقرأ نب نب ديزو سنأو سابع نا امالسا مهوأ

 مهوأ ةديرب لاقو ىظرقلا بعك نب دهم نع هوورو ىسرأفلا ناهس نع يىناربطلا

 ديعص «٠ أ و رباجو بابخو دادقللو رذ ىلأ نع هلثم كحو ىلع مة جيدح امالسإ

 رركي وبأ امالسإ مهوأ نورخا لاقو ٠ مثريغو ىرمصبلا ندحلاو ىردخلا

 8 نءااوهو لسأو اولاق ىلاعت للا ءاش نإ هتعرت ىف موك ف نسو هع

 دوس الاوبألاقو «هريغو ىرمبلا نسملا نع هوكح ةرشع سه نا ليقو نيئس

 رعأ ال ريلا دع نا لاقو * نيئس نام انبا امهو رسزلاو ىلع لأ ةررع م

 يشي ىذلا هفلشتساو ةئيدملا يلإ هنع هللا ىطر ىلع رجاهو اذه هلوقك لاق !دحأ

 عئادولا وهتنامأ هنع ىدؤي ىتحامأيأ ةكم هدب مي نأ ةئيدملا لإ ةكمنمرجاهنيح

 تأ لوسر عم دب شو كلذ لمفف هلهأب محلي مث ل ىنلا دنع تناك ىلا ااصولاو

 فئاطلاو انينحو حتفلاو رييخو.ناوضرلا ةموو قدنخلاو ادحاو اردب ع

 دهاشملا عيمجيف هلو ةنيدملا ىلع هفلختسا تفي ىنلا نأف كوبتالإ دهاشللا رئاسو
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 كوم ريغ دهاشملا رئاسو اردب هدووش لع خر رأ وتلا لهأ مه ممحأو ةروبشم راثأ

 تباصأ بيسلأ و ديوص لاقو 00 ةرعهثك نطاوم قم ءاوللأ ع ىلا هأطعأو أولاك

 ةيارلا هاطعأ ع ىنلا نأ نيحيحملا ف تبثو ةبرض رشع ةتس دحأ مو ايلع

 ورحلا ىف هراثأو ةعاجشلاف هلاوحأو هيدي يلعن وكي حتفلا نأ ربخأو رهبخ موي

 يسم هللا لوسر نع ىور . يلاعلا لحملاب مولعلا نم ناكق هملع امأو. ةروهشم

 نيرشع ىلع ابنم ملسمو ىراخبلا قفتا اًئيدح نينامو ةئسو ثيدح ةلايسخ

 نسا ةثالثلا هوئب هتع ىور " رشع ةسمخم مسمع و ةعستب يراخيلا درفتاو

 هللادبعو ىسومونأ و سابع نبأو رمت نباو دوعسم نار ةيفزكلا نن دهحتو نيسحلاو

 وبأو هللا دبع نب رباجو مقدأ نب ديزو ديعس وبأو رييزاا ْن هلا دبعو رفعح نا

 ةنيفسو ديسا نب ةفيذحو ةرمس نب رباجو ةريره وبأو عفار وبأو بيبصو ةمامأ
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 نينمؤملا ريمأ ىلع مامالا ةهحرت قدما

 نب قراظو بابش نب قراطو بزاع نب ءاربلاو يلل وبأو ثيرح نب ورمعو

 ىزبأ نبنمحرلا ديعو ليثطلا وبأو ةثيور نب ةرامحو هللا دبع نب ربرجو مشأ
 هناق ةيقنحلا نا الا منع هللا ىضر نويباحصلا ةفيحج وبأو يحس نب شو
 لاق دوم_سم نبا نع اولقنو نوروهشم قئالخ نيعباتلا نم هنع ىورو ٠ ىعبات

 لوقي دحأ ناك ام بيسملا نبا لاقو ٠ىلع ةنيدملا لهأ ىذقأ نأ ثدحتن انك

 مهكر اشدقا للاوو مما راثعأ ةعست لع ىطعأ سابع نبا لاقو . ىلعريغ ىنولش

 رايك لاؤسو هريغىلإ لدعن مل ىلع نع ءىثثلا انل تبث اذإو لاق يفابلا رشعلا ىف

 تالضعلا لئاسملاو ةريثكللا نطاوملا ىف هلا وقأو هيواتفىلإ ميعوجرو هلقباحصلا

 .ماعلاو صاخللا اهتفرعم ىف كرتشا يتلا ةروهشملار ومالا نم وهف هدهز امأو.روهشم

 .بالكلاةطل اه ىلع ريصيلف اثيش ابتمدارأ نق ةفيج اينالا هلوق دهزلا ىف هتاكنمو

 ىتأر دقل لاق هنأ هريغو لبنح نب دجأ مامالا دنسم ىف هنع هانيورام امأو

 فال [ةعبرأ مويلاف غلب 2 ىقدص ن دعو وحلا نم ىنطب ىلع رجلا طبراال ىناو

 امنإو هكلع لام ةاكز هب درب م امل , 1

 نب اهللغ ن م لصاحلا ناكو ةيراج ةقدص اهلعجو اهب قدصت ىتإ فوقولا دارأ

 الأ فو: نيح كرش و غلبملا اذه براقي الام طقرخدي و أولات ردقلا أذه

 0 اوةئبل ىلع ةئيل هنع هلا ىضر ىلع ىنبام لاق ةنبيعنب نايفس نع انيور .مرد

 ثيداحالاامأو .مهاردةسم#م هارتشا ظيلغ رازإ هيلءناك هنأ انيورو ؛ ةبصق يلع
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 دعس نع لمدى راخبلاىحبحص يق انيور .ةريثكف هلضف ىف حيحصلا ىف ةدراولا

 ف بلاط نأ نب ىلع فلخ فلخ كتم هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر صاقو ىبأ نأ

 نوكتنأ ى ومرت امأ لاقه نايبعلاو ءاسألا ىف ينفلذم هللا لو سراي لاقف كوبت ةوزغ

 ن لوس نع اهيحيحص يفو . ىدعب ين ال هنأ ريغ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىنم

 ىلع هللا حتفب الجر ادغ ةيارلا نيطعأال ربيخ موب لاق هللا لوسر نأ دقص

 اهاطعي مهمأ أ مينلي نولوديس ان أ تايف هلوشرو هللا هيو هل وصرو هن بعدت هلال



 / ءامسأالا بيذهت

 نيأ لاقف اهاطعي نأ اوجري مهلك بكَ هللا لوسر يلإ اودغ سانا حبصأ املف

 هب ىتأقهيلا اواسراف لاق هينيع ىكتشي وه هللا لوسر اي ليقف بلاط ىلا نب ىلع

 هاطعأف مجو هيف نكي ناك ىح «ىربف هادو هينبع ىف يلي هللا لوسر قصبف
 ىتح كالسر ىلع ذننا لاقق اثم !ونوكي ىتح ميلتاا هللا لوسراب ىلع لاق ةيلزل
 ىلاعت هللاقح نم مهيلع بج ام مهريخاو مالسالا ىلإ مهعدأ من " مهتحاسب لزعت
 نولو دي هلوق .معنلا رمح نم كال ريخ أدحاو الجر كب هللاىدهم نال للاوف هيف

 حيحص فو .هوحن عوك الني ةلس نع اهيحيحص ىقو نوثدحتيو نوضوخم ىأ

 ةياألا هذه تلزت امل هرخآ ىف لاق ليوط تيدح ىف صاقو ىنأ نب دعس نع

 مهقأ لاقف انيسحو انسحو ةمطافو ايلع يي هللا لوسر اعد مهانباو انءانبإ عدن
 ماق لاقل يوط ثيدح ةلجف مقرا نب ديز نع اضيأ ملسم حييحصيفو :يلها ءالؤه

 هيلع ىثثاو هللا دم ةنبدملاو ةكم نيب اح ىعدي ءاع ابيطخ حكي هللا لوسرانيف
 لوسر ىنيتأي نا كشوي رشب | اذا امنا سانلا اهيا الا دعب اما لاق مث ركذو ظعوو

 ِخ 3 . 3 هل أر بم ذأ باتك املوأ , نيل كف ارا او حف ىف

 5و ذاىتيب لهأو لاق هيت ب غرو ىلاعت هللاباتك ىلعشمحخ هب وكس 07_57
 لهأن ٠ هزاسن سبب ديزأب هتيب لعأ نمو ليقف يتب لهأىف هلل وقار لهأ ذأ

 لاق مه نمو لاق دعب ةقدصلا مرح.زم هتبب لهانكاو هتبي لها نم ءؤاسن لاقهسنيي
 3 رشا نع ىلرتا باتك ىفو .سابع لآو رفعجلاو ليقع لآو ىلع لا

 مالوم تن دك نم لاق هنا يدي ىنلا نع ةبعسش كلش مقرا نب ديز وا يناحسلا

 جدقيال ياحملا نيعيف كشلاو نس ثيدح لاقو ىذمرتلا هآور ٠ هالوءىلعف

 ثا نأ سي هطالوسر لاق لاق ةديرب نعو ٠ لودعمباك مهم "ل ثيدحلا ة ةحص ىق

 لوقب مولم يلع لاق انأ مهمس هللا لوسرأب لبق ميبحي هنأ ىنريخأو ةعبرأ ب حي ىنرهأ
 .ىذمرتلا هاورمهبحم هنأىن ربخاو مهبحب ىنرمأ ناملسو دادقلاورذوبأو .اثالث كلذ

 لوسر لاقلاق هنع هللا ىضر ىلاحصلا ةدانج نب ىشبح نعو .نسح ثيدح لاقو



 هبجو هللا مرك لعنينمؤلل ريمأ ةمجرت 44*00

 ىنمرتسلا هاور لع وأ انأ الا ىنع ىدؤي الو يلع نع انأو ىتم ىلع ع هللا
 حيحص نسدح خسنلا ضعب ىو .نسح ثيردح ىذمرتلالاق هجام ناو ىف ٌداننلاو

 لوسراي لاقف هانيع عمد ىلع هاش هياحصأ نيب 7_0 يلع ىبنلا اخ لاق رمع نيأ نعو

 .هللا لوسر هل لاقف دحا نيبو ىم خاؤت لو اينالا ىف كباحصأ نيب تيخآ هلل
 مأ نعو .نسح ثيدحلاقو .ىذمرتلا هاور ةرخآلاو ايندلا ىف ىخأ تنا يع
 .هيدي مقار وهو دلع ىلا تدمسف ىلع مهيف اشدج يلع ىبنلا ثعب تلاق ةيطع
 رز نعو . نسح ثيدح لاقو ىذمرثلا هاور ايلع ىتيرت ىتح ىنتع ال مبالا لوقي

 ةمسنلا أربو ةبحلا قلف ىذلاو هنع هللا ىضر ىلع لاق لاف ىلع بحاص شيبح نبا

 ةأور٠ قفانم الا ىنضةيي الو نءؤم الا يبيع الا ىلإ ُّئ يمال الإ ىذلا ديعل هلأ

 اباعمهضغي نيقفاناا فرعن انك لاق ىردخلا ديعس ىبأ أ نءىذمرثلا فو .لسم

 راد أنأ ص هللا لوسر لاق لاق ىلع نع ىانصلا نع قورثلأ ثيدحلا اماو

 لاقو ىذمرتلا اور لطاي ثيدحلاهباب ىلعو معلا ةنيدمانا ةياورىفو . اهبابيلعو ةكملا

 كي رش ريغ تاقثلا نع هوري مو لاق ييرغ خسنلا ضعب ىفو .ركنم ثيدح ره

 .ةرصحنم ريغ ٌةروبشم»ىث لك ىف هلئاضفو هنع هللا يضر طلاوحأو .السرعىورو

 دحسميفةقالخلاب عيوب أ أرهشالإ نينس سمخ ليقو نينص سه هنعّشا ىضر ةفالخلاىلو

 كلذوذئنيح ةباسصلا لضفأ هنوكل هنع هللاىذر نام لتق دعب يني هللا لوسر
 ةباحصلا تءاجنامعلتق ا ييسملانب ديعس لاق .نيثالثو سه ةنسةجسملا ىذ ىف

 ردب لهأ ىلا كلذ اءأ لاقف اهم قحأ تنأف كعيابن اولاقق ىلع راد ىلا ممريغو

 دجسااىلا جرش كلذ ىأر اهن ايلع ىنأالا دحأ قبب ف ةقيلخلا وهف هب أوضر نف

 ةفوكلالخداملو نوقابلا هعباب م ةحلط هعيابف هيلا دعص نم لوأ ناكو ربما دعصو

 0 لا كنم كيلا ج وحأ تناك يثو كنتنازاموةفالخلا تاز دقل برعلاءاذكح ضعبهل لاق

 هلاي لع ع ّى دل هريخأو 5 ةروهشم حبوحفلا ىف ةثباث يناجي جراوخلا لات ىف هلو

 ةليللاو رهشلاو ةنسلا لع هنع هّلاىضر هنأ ىلع لدت ةريثك ارانآ هنع اولقنو لتقيس



 ١5 تافالاو ءامسالا بيدهم

 ةهحو ف زوالا تءاص جرخ نيح حبصلا ةالصل جرخ 0 هناو ابيف لتع ىلا

 رهسلا لهأ ىنعي اولاق دعس نب دمه لاق :حباوت نيماف نهوعد لاقف هنع ندرطف'

 و ىدارملا محام نع نم لا دبع حج جرداو وأ ٠ نم ةثالث بدتا

 ىببقلا ريكب ننوربعو ىميملا هلا دبعنب ةاربلاوةدنك ن هاج ىنب فيلحوهودارم ىف

 نءالاقق ىصاعلا نيو رمعو ةيواعمو بأ اطىلأ نب ىلعن . اتقيل اودقاعتو ةكعاودمتجاف

 دحأ جرب ربالزا اودهاعتو ورمعلانأرخ الالاقوةيواعمل انا كرما 'لاقو ىلعا انا مجلم

 لك هجوةف نا ضم ر روش نم ةرشع م.يسةليل اودعاو:وهنودتوءوأهلتقي ىتح هيحاص نع

 هع لا ىض ر ايلع مجلمنبا برضف هلتق ديرب ىذلاهبحاصهيف ىذلا رصملاىلادحاو

 قوت 3 < علا ةليأ ضو ةروك ذملا ةليلقا ىق هغامد لصوأف هتببح يق مومسف تقيس

 ةئع نايطمر ربش ند ور م عساتلا دح لإ هليل ةقوك لا يف هند 4 هللا ىضر ىلع

 ةثالث وق نقكو مهنع هللا ىمر رفمج نب هللا دبعو نيسهلاو نسحلا هلسغو نيعب رأ

 ال هنأ انيورو ٠ةمامع الوصيف اهيف سيل باونأ
 معرس

|| 4 
 برو تزفلامجلم نا م

 هللا ةس مرو جيلع مالسلا لاق هتيصو نم هن هنع للا | ىضر ىلع غرفالو أولاق ةيعكلا

 هيلع يلدد رحيسأا قل نفدو قوت ىجتح هللا الا لا الب الإ ملكت م م ةناكريد

 هيطنحي نأ ىموأ يَ هللا لوسر طونح نم لضف هدنع ن راك لبق قو نسحلا هنبأ
 .عيرأ ليقد نيرثك الا لوقو و حص لإ لع ةنس نيتسو ثالث نبا وه در "حق . هدأ 1

 مدآ ناكو .نيسهخو عيس ليقو نيسمخو نان لبقو نيتسو سه ليقو نيتسو
 ةليوط ةثك تناكو هتيحل بهح ايرو ةيحللاو سأرلا ضيأ ةعبر ملصأ نوللا

 لاق . ةفوكلاب نقدو ىنارملا هيف أورثك أو صانلا هاثرو نسلا كوحض هجولا نسح

 ىرتكلا موثاك مأ نس« ونيسخلاو ن و نسحلا كلولا نم هنع هللا ىضر ىلعاو ة ةبدتق نبأ

 يولو يولو

 ير ةيقرو رمعو ركبوأو هللا ديبعوةينحلا نب دهم ةمطاف ن ممبت ىربكلا بيزو

 موش مأو نسحلا مأو ةلءدد و هللا ديعو سايعلاو و رقعجو ' سينفع .تمأب ءابسأ مهمأ

 مأوةسيفئو ماركلا مأو ةمطاقو ةهئدخو ةتوديمو ةنامجو ىرغصلا بيزو ىرغصلا مع!

 2 ةربجلا ىفمزح نب هلاقرغص الا دمعو رمعمالسلا هيلعمدلو نمو اسيا م م أو ةمامأو ةماع



 مامالا ىنيدملا نب ىلع ةمجرت +

 .مع نبا نب ١ ىمشاملا بلطملا ديع نب سايعلا ن لا دبع نل ىلعإ 1

 هللا دبع وبأ لاقيو دم وأ هتياك' سايفلا ىب ءاقلخ دج وهو يي هلل لوسر

 هريغو ىردملا ديعس ايأ ميسو هيبأ نع ءىور : ىعبأتلا ىندملا ليفطلا وبأ لاقبو

 ىلع داو دعس نب دهم لاق . امهاوس قلخو ىرهزلاو ىنع نب دم هنبا هنع ىور

 ةنس ناضمر ف مينع هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع لتف ةلبل اذه هللا دبع نبأ

 ابأ ابل مل هتينك الما دبع ريغق نسحلا ابأ هتينكب ينكو همساب ىمسو نيقنرأ
 ماشلاب ىفوتو ثيدحلا ليلق ةقث ناكو انسس هللا دبع دالوأ رفصأ ناكو لاق دمت

 فلا موي لك ىلصي هللا دبع نب ىلع ناك نانس وبأ لاقو . ةثامو ةرشع عبس ةئس

 ضرالا هجو لع ىشم نم لمجأ هللا دبع نب ىلع ناك و دعس نب د لاقو .ةعكر

 ,لعناكو ٠ ةفالخلا مهيفو بقع هلو داجلا ىعدي ناكو ةالص هرثكأو همسوأو

َّ 

 قشمداضيأ لوو ءاقلبلا صر هدأ ف ماشا ىقد ةمجعملا نيش | حتنب ةأرشلا ن كس

 ا رام راد ا هاش < هدا 1 قى ادت لازامراكب نب رميزلا لاق“ راد ابيف هلو

 « ملسم كيور ٠ هتيثوت ىلع ثيدحلا لهأ

 نب رفم> نب هللا دبع نب ىلع سحلاويأ أوه مامالا ( ىنيدللا ن ,لعإ دل

 قبس فنصم ىثلام هيف فنص ثيدحلا ىف نيزويملا مالسالا ةعأ دحأ 7 ناكو

 ةئيبع نب نايفسو ديز نب دامو هابأ عمم * اهنم ريثك ىف قحاب مو اهمظعم ىلإ
 يراخبلاو لينح نب دهحأو ذاعم نب ذاعم هتع ىور . قئالخو ناطقا ىحيو

 همدقتو نأشلا اذه ىف هتعاربو هتماماو هئلالج ىلع اوعجأو ةئأالا نم قئالخو
 ثيدح ىلع امال سانلا ندحأ ىرصملا ديعس نب ىنهْلا دبع لاق ٠ هريغ ىلع

 ىطق رادلاو هتقو ىف ه ئب سومو هتقو ىف ىنبدملا نب ىلع ةثالئ لع هللالوسر

 تدع ىنيدملا نا ل دحأ وهو ةئييع نب نايفس لاقو . هتقو ف

 ام رثكحأ هنم لمتأ تنك دقل دقل هللاو ىلع بح ىلع يتوموليو ينيدملا نب ىلع



 5١ ءامسالا بيدهم

 ناكول لوقي ءيشث نع لثس اذإ ناك و ىداولا ةيح هيمسي نايفس ناكو ىنم ملعتي

 ىيدلا نإ لع انعمو ةلديع نيا كاع تنك بوي نب صقح لاق 1 ىداولا ةيح

 ©« 1 احلا ثماق اذإ نايفع لاق ىنيدملا نبا ماق املف ىنركذاشلا نبا
 مق و ١ 3 0

 3 هم ١
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 بوتكم هربظ ىلع اباتك ىنبدملا نب ىلع تءار ىر# نب دمج لاقو ' ةلاجرلا

 مايقنوبتكي اوناك ىربنملا سابع لاق . ثيدحلا للع نم نوتسلاو فينلاو ةثاملا

 نبا ناكو٠ اذه وحم وأ لمفيو لوقي ءىش لكو هساباو هدوعقو ىنيدملا نبا

 ىااتلاو ىطيعلاو فلخو ىبميو دمحأ ءاجو ةقلحلاب ردصت دادقب مدق اذا يئيدملا

 ىيدلا نباتيأر نيعالا لاقو . ىلع هيف ملكت ءىش ىف اونلتخا اذاف نورظاني

 لاقو . ايهيلع ىلع وهو هراسب نع نيعم زب ىبحيو هنيعنع لينح ب دهحأو ايقلتسم

 يي لاقو ' ىنيدملا نب ىلغ دنع الا طق دحأ دنع ىف ترفصتسا ام ىراخبلا

 نمحرلا دبع لاقو . انم ديفتسي امم رثك أ ىنيدملا نبا نم ديفتسا نح )١( ناطقلا

 ثيدحب ةصاخو ع هللا لوسر ثيدحي سانلا ملعأ ىنيدلا نبا ىلع يدبم نبأ

 ثيدحلا ةقرعم يف ىانلا ىف اماع ىنيدملا نبا ناك متاح وبأ لاقو . ةنيبع نبا

 تعيسامو اليحبت نسحلا اب ابا هينكي لب هيمسل ال لينح ع نب ده ناكو:للعلاو

 ةنس ةدعقلا ىذ نم ايقب نيمويل يندملا نبأ فوت ىراخبا' لاق ٠ طق هايم دجحأ

 « ركسملاب نيتئامو نيثالثو ميرا

 نسحلاوب | وه انزلا دح رخآ ف'بذهملا ىف روكذ» 6 روسم نب ىلعإ» 5 ؟*
 لصوملا ىضاَت هيقفلا ىفوكلا ءاطلا ريمكو نيسلا ناكساو ميملا مب روسم نإ ىلع

 دممو ىنابيثلا قحسا اباو دلاخ يبأ نب ليعامسا ممس نيعباتلا ىعبات نم وهو

 ىرمعلا هل ديبعو ةورع نب ماشهو شعألاو داق يىلأ نب دوادو سبق نبأ

 دلاخو ليلخلا نب ليعامما و ىدعنإ ايركز هنعكول "نإ ل اوىعجشالا كالام اباو

 لع ا مهتقبط لمأ نم قئالخو ةبيش فأ ن 05 وبأو باجنمو دام نبأ

 نم تدل ثيدحلا حلاص وه لبتح نا دجأ لاقإه ةىر راخبلا هلعور - قي 00

 ماظملا هاشم دحأ وهو(١)



 ىلع همسأ نم اكن

 نب دصأ لاقو .٠ ةقثأ وه ةعرز وبأو نيعم نب ىح لاقو ٠ ريرضلا ةيواعم أ

 « ةثامو نينامو مس ةنس ىفوت * هقفلاو ثيدحلا عج ةقن ره هللا ديع

 لع هناظأ ةيحضالا رخآ ف رصتخلا ف روك َذ 3 « دعم نب ىلع 0 لق

 دااخوورمعنب هللا ديرع نع ىور ٠ رمصم نكس ىترلا ىديعلا دادش نب ديعم نب

 نب هللا ديعو شايع نب ليعامماو ديلولا نب ةيقبو ةيواعم نب ناورمو نابح نبأ

| 

 سنوي نب ىسيعو دعس نب ثيللأو ةئييعنب نايفسو ريرضلا ةيواعم ينأو بهو
 دو نيعم نب ىو روصنم نب قاحسا هتع ىور' هع الأ نم نيرخاو ميكوو

 َ وبأ لاق . مريغو مل ير ماح وبأو يلاقصلا قاحمأ نبا

 . ريغصلا ىرمصم ا كيمم نب ىلع ىنزملا 5 د ىذلا نا لمحو فمش وه

 أب لاك ىنزا كرعم نب لعو ىريبزلا دجحأ ىقاو رماع نب دوسالا نع

 ل اقودص ناك

 تلت سا يقام للا ربح روض اكس يا ب ,ذاجن دل ع ةثطدلا آب فيلا ف 50007 مخللا ايو ب لعإل 0101

 ركو أهحتفب ليقو . روبشملا ىلع ماللا حتفو نيعلا مضي وه ٠ارثب ىف نيعقاولا
 مهريغو حبتقلاب هنولوقي ريصع وهو هدلب لهأ نكو . مضلا هركي ناكو . ماللا

 ىلع ىسوم وبأ لاقيو هللا دبع وبأ وه . بقل مضلابو مسا حتفلاب ليقو ٠ مضلاب
 نونلا حتفو تحن ةانثملا مضب عبلي نإبشتقملا نب حابر نب ريصق نب عابد نبأ

 نإ ورمج عمس ٠ ىعباتلا ىرصملا ىمخللا مخل نب ةليزج نب ردح نب ةدرأ نبا

 ةريرهابأو ةداتقابأو ديبعنب ةلاضفو رماعنب ةبقعو ورمع نب هللادبع هنبأو صاملا
 ثرحلاو يموم هنبأ هشتع ىور ٠ مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم مهريخو ةيواعمو

 ىف لم هل ىور ٠ ةقيل موت لع اوققتاو نورخأو بيبح ىلأ نب ١ ديرو ديزي نبا

 نم ةرشع سمح ةئس دلو ةقث ناك دعس نب دمحو هللا دبع نب دجألاق» ةجحيتتسم

 ٌةرمشع معبص لمس | ليقو ةثامو ةرششع عبرأ ةنس ايقيرفاب ىتوت كومربلا ماع ةرجلأ

 ها قشمدب ك كالا ديع ىلإ رصم لحأأل دني ناكو ةعاجولا لهأ , نم ناكو

 ميللاعم نيملا فرح هلوأ ىناثلا .زجلا هيلبوهقيفوت نسحو هللا دمحم لو“ الا ءزيللا م


